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Szeretjük Balatonfenyvest! Persze, hogy isme-
rem, ott táboroztam gyerekkoromban! Ott nyaral-
tunk évekig. De hogy is hívták az üdülôt? Ilyen és
hasonló mondatok hangzottak el több, az ország
nagyvárosaiban megrendezett turisztikai vásá-
ron, ahol a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület
képviseltette magát. Igyekeztünk minél hatáso-
sabban informálni az érdeklôdôket, és hozzánk
csalogatni azokat, akik idén nyáron a Balatont
veszik célba, és elônyben részesítenek egy
csendes, családias nyaralóhelyet. Annak is na-
gyon örültünk, hogy sok törzsvendéggel és itteni
nyaralótulajdonossal találkoztunk.
Persze nem elég, ha csak rendezvényeken nép-
szerûsítjük a települést. Figyelnünk kell azokra,
akik jó véleménnyel vannak községünkrôl. Igye-
kezzünk „megtartani” ôket, illetve ezzel össz-
hangban az újabb igényeknek megfelelni! Ebben
próbálunk mi minél magasabb színvonalon segí-
teni. Egyesületünk fô céljai: az információs iroda
mûködtetése, a térségben meglévô turisztikai
termékek kínálatának fejlesztése és bôvítése, ez-
által a község idegenforgalmának fellendítése,
hosszabb távon a szezon meghosszabbításának
elôsegítése. Ezen célok egy részének elérésére
már sikeresen pályáztunk is.
Megvalósítandó céljaink közé tartozik az önkor-
mányzat segítése az idegenforgalmi rendezvé-
nyek szervezésében, melyekkel teljesebbé tehet-
jük az itt élôk életét, hozzánk csalogatva minél
több vendéget. Népszerû lehetôség a környék
kerékpáron való felfedezése, ebben segítenek
majd a Nagyberekben kijelölt útvonalak és pihe-
nôházak.
Régi vágya mindenkinek, hogy újraéledjen a
kertmozi. Mostantól újra vetítünk itt filmeket, 
szervezünk kulturális, illetve gyermekrendezvé-
nyeket. Május 10. és 14. között a Függetlenség 
Napjával egybekötve elindítjuk a „Fenyôvirágzás”
Fesztivált, melyhez már az idén is változatos
programokat készítünk elô.
Az egyesület irodájába az elmúlt hetekben egyre
több itt nyaraló vendég jött be. Intenzív az ér-
deklôdés, csak segítsünk, hogy jó érzéssel tá-
vozzanak innen. Balatonfenyvesi Turisztikai

Egyesület

MÁRCIUS ÜNNEPÉN

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
emléke elôtt tisztelgett Balatonfenyves a nemzeti
forradalom ünnepén, március 15-én. A község-
háza nagytermében 10 órakor kezdôdô ünnep-
ségen a Lombár Gábor polgármester megemlé-
kezését követô ünnepi mûsorban a Fekete István
Általános Iskola zenés irodalmi összeállítással
lépett fel, a Balatonfenyvesi Népdalkör toborzó
dalokkal szerepelt. A mûsort követôen az intéz-
mények, civil szervezetek képviselôi koszorút 
helyeztek el a községháza elôtti kopjafánál.
Fenyves aprónépe is ünnepelt, az óvodások
büszkén parádéztak településünk címere elôtt a
huszárcsákókban, integettek a háromszínû pa-
pírzászlókkal, személyesen találkoztak történel-
münk jeles napjainak fontos üzenetével, mert
tudja mindenki, akinek dolga van velük: önma-
gunkat, értékeinket megismerni soha se lehet
elég korán elkezdeni… (Az ünnepfûzérrôl készült
képösszeállítás lapunk 8. oldalán.)
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E különös cím alatt az éppen aktuális éves költségvetésünkrôl szeretném Önöket
talán egy kicsit másként, de mindenképpen részletesebben tájékoztatni (bár a
rendeletünket részletesen és a törvényi elôírásoknak megfelelô formában a köz-
ség honlapján megtalálják).
Napjainkat a bizonytalanság, a mindentôl való félelem, a határozatlanság uralja,
még azt sem értékeljük, ami igazán értékünk, állandóságot, így biztonságot jelent,
jelenthet.
A közhangulat, közhangulatlansággá alakult, nem bízunk semmiben és senki-
ben, pedig ha körbe tekintünk, vannak olyan erényeink, amelyekre akár büszkék
is lehetnénk, ha nem lennénk kishitûek. Mert azok vagyunk, lehajtott fejjel éljük
mindennapjainkat, nem is vesszük észre azokat az eredményeket, értékeket, ér-
demeket, amelyek legalább is figyelemre méltóak, de akár büszkeségre is okot
adhatnak.
Itt, szûkebb pátriánkban is van olyan eredmény, ami bizakodással tölthet el ben-
nünket, ami miatt jó érzés fenyvesinek lenni.
A mindennapok történéseit, azok értékelését a „szomszéd fûje mindig zöldebb”…
mondás jellemzi szokásosan, a bezzeg szóval kezdôdô mondatok lenézik, leszól-
ják, leértékelik településünk tenni akaró tagjait, a Balatonfenyvest feltétel nélkül
szeretôket, a tenni is akarók áldozatos munkáját.
Ez így nincs rendben, már csak azért sem, mert értékelésünk hamissága siker-
telenséghez vezet, mert ha valamit negatív vagy pozitív dolgot folyamatosan
sulykolunk, azt elôbb-utóbb elhiszik azok, akiket errôl meg akarunk gyôzni, tekin-
tet nélkül annak valóságtartalmára. A számok makacs dolgok, egzakt módon le-
het belôlük következtetést levonni, értékelni.
A költségvetés pedig tele van számokkal, arányokkal, ezekbôl kiszámított száza-
lékokkal. Nem is gondolnák, hogy mekkora munka egy település, így Balaton-
fenyves éves költségvetésének összeállítása. Hónapok telnek, sokszor késô 
estig tartó munkával, ilyenkor nem számít a hétvége sem. Bevételek, kiadások,
melyek különbözete lehet az a szám, amit fejlesztésre, beruházásra lehet költe-
ni, persze úgy hogy megfelelô tartalékkal biztonságban tudhatjuk településünket,
annak intézményeit, közös magunkat. Ez nem csak egy kényelmes gazdálkodá-
si módszer, de kötelezettség is, mindnyájunk pénzérôl lévén szó.
Jelenleg a legfontosabb a biztonság. Ebbôl van most az életünkben a legkevesebb,
sok a bizonytalanság is, mindez magában hordozza a kudarc veszélyét, s annak 
következményei beláthatatlanok, pontosabban: igencsak beláthatóak, Ezért is szük-
séges a mértéktartás, az óvatosság, és minden kisebb lehetôség megbecsülése.
Vannak persze olyanok, akik azt reklamálják, miért nincsenek „nagy durranások”.
Nekik írom: több példa is akad arra, hogy a nagy durranásnak nagy koppanás lett
a vége. Ezért is halljuk napról-napra, hogy az önkormányzatok több mint fele a
csôd közelében vegetál, képtelen törleszteni a nagy durranásokra felvett hitele-
ket, amelyek jelentôs hányada gazdaságilag teljesen felesleges, nem következik
belôlük semmi mûködô erô, produktum.
Arról már nem is beszélve, hogy a nagy elôdök, az elôttünk járók úgy adták „köl-
csön” nekünk Fenyvest, hogy az „csendes családias üdülôhely”, amit kötelessé-
günk megôrizni, és gyermekeinknek ebben a formában továbbadni.
Bizony, akár büszkék is lehetnénk, hiszen 2012-ben több mint 700 millió a köz-
ség költségvetése, és ennek 33,7 százaléka, majd negyed milliárd (242 millió) fej-
lesztésre felhasználható összeg. Bátran állíthatom, kevés az olyan település, ahol
hiány, hitel, tartozás nélkül képesek ilyen eredményre. S így kell gazdálkodnunk,
mert nem tudhatjuk (csak sejtjük) hogy 2013-ban egészen más számokról leszek
kénytelen tájékoztatást adni majd. De addig is örüljünk a strand megújulásának,
az Imre majori ivóvíz hálózat remélt megvalósulásának, a csapadékvíz elvezetés
pályázattal történô megépítésének, a biztonsági kamerarendszer kiépítésének
(ami az egyetlen biztosítéka az elmúlt évben tragikusan súlyosbodó bûnözés
visszaszorításának), intézményeink felújításának, az energia racionalizálásra ké-
szített pályázat sikerének, játszóterek felújításának. (Lombár)

ÓVODAI BEÍRATÁS
Értesítem a szülôket, hogy a bala-
tonfenyvesi Kisfenyô Óvodába
2012. május 2-tól május 4-ig írat-
hatják be gyermekeiket. A beiratko-
zás helye: Kisfenyô Óvoda, Bala-
tonfenyves, Fenyvesi u. 35–37.
óvodavezetôi iroda, naponta 8–16
óra között. Beíratható az a gyer-
mek, aki 2012. június 1. és 2013.
május 31. között tölti be harmadik
életévét. Kérem, a szülô hozza
magával: személyi igazolványát,
lakcímkártyáját, gyermeke születé-
si anyakönyvi kivonatát.
Felhívom a szülôk figyelmét, hogy
a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 24. paragrafusa
szerint, azok a gyermekek, akik
2012-ben betöltik, betöltötték ötö-
dik életévüket, az óvodai nevelési
év elsô napjától kezdôdôen (2012.
szeptember 1.) óvodai nevelés ke-
retében folyó, iskolai életmódra
felkészítô foglalkozáson kötelesek
részt venni.

Hackl Szilvia
óvodavezetô

Kérjük, adója 1 százalékával támo-
gassa a fenyvesi nyugdíjasokat!
Köszönjük!
Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület
tagsága
Adószám: 18777750-1-14
Köszönjük az elmúlt évi támoga-
tásokat!

Akár büszkék is lehetnénk...

FELHÍVÁS
A Fonyód–Balatonfenyves Alap-
szolgáltatási Központ Gyermekjó-
léti és Családsegítô Szolgálata ér-
tesíti a tisztelt lakosságot a 2012.
év elsô félév RUHAOSZTÁS idô-
pontjairól. A kijelölt napok csütör-
tökre esnek, s 9–11 óra között fo-
gadjuk az érdeklôdôket. A dátumok
a következôk: április 19., május 17.,
június 14. Helyszín: Kölcsey u. 30.
Adományaikat továbbra is várjuk a
fenti címre elôzetes telefonos idô-
pont egyeztetéssel. 85/560-212;
85/362-501, mobil: 20/380-3701;
06-20/380-4098. Köszönjük!

a családgondozók
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ULTI BARÁTI KÖR. A legutóbbi ta-
lálkozó eredménye: 1. Kiss György,
2. Horváth Tamás, 3. Ország Sán-
dor. A következô találkozót április
22-én rendezzük meg a Játékbár-
ban. További információ a helyszí-
nen vagy Hackl Gyulától (30-406-
2043) kérhetô.

Nem mese ez!
Ezekben a hónapokban több alka-
lommal is szerepeltek diákjaink
mesemondó találkozókon. Január
20-án Balatonföldvárról Várnagy
Ajsa  (2. osztályos) ezüst, Bíró Bo-
tond (3. osztályos) bronz minôsítést
szerzett.
Március 22-én egy újabb verse-
nyen vettünk részt Fonyódon. Isko-
lánkat Stamler Kata Zsolna (1. osz-
tály), Várnagy Ajsa (2. osztály)
Nagy Sándor (4. osztály), Nemes
Dominik (4. osztály) és Péter Márk
(4. osztály)  képviselték. Péter Márk
elsô lett, Stamler Kata Zsolna a
zsûri különdíját nyerte el.
26-án Balatonbogláron mesélt két
tanulónk. Péter Márk második he-
lyezést ért el, Stamler Kata Zsolna
emléklapot kapott. Gratulálunk!
Csak így tovább!

Nagyné Keszte Jolán

A téli versenyek szünetelését köve-
tôen, 2012. februárjában újra elkez-
dôdtek a felkészülések a tavaszi vizs-
gára, valamint versenyekre és bemu-
tatókra. A gyerekek nagy része már
túl van az elsô, illetve páran már a
harmadik sikeres bemutatón és öv-
vizsgán. Fiúk és lányok vegyesen al-
kotják a lelkes kis csapatot, leginkább
az alsós korosztályból, bízunk benne,
hogy számos követôjük lesz. Az
edzések helye: Balatonfenyves, Fe-
kete István Általános Iskola torna-
csarnoka, az edzések ideje: szerda-
péntek 14.00-tól 15.00-ig.
Vizsga eredmények (Balatonszár-
szó, 2012. február 5.): Fehér öve-
sek: Szirmai Szabolcs (+2 sárga
csík), Bíró Levente (+2 sárga csík),
Magyarhoni Benedek (+2 sárga csík),
Nagy Barnabás (+2 sárga csík), 
Hegedûs Julianna (+2 sárga csík).
Narancssárga övesek: Magyarhoni
Sára, Nemes Dominik, Csapó Gergô
megkapta a sárga övet, Várnagy Ajsa
és Németh Vivien a sárga övet + 2
kék csíkot, Hilszenráth Dánel a sárga
övet + 1 kék csíkot, Fehér Dóra a sár-
ga övet és + 3 kék csíkot. Kék öve-
sek: Bíró Botond, Rózsahegyi Niko-
lett, Sáfár Zsófia megkapta a kék
övet,  Péter Márk, Németh Márk, Fe-
hér Bálint a kék övet + 3 piros csíkot.

Március 3-án a Balatonbudo csapata
megkezdte a 2012-es szezont, ezúttal
Várpalotán, a Bakony Volán Karate
Tigris Kupán. A meghívásos versenyen
rajtunk kívül még hét csapat, hatvan
versenyzôje vett részt. A Balaton-
fenyvesi diákok közül hatan mérettet-
ték meg magukat. Szezonkezdésnek
nem is kívánhatunk jobbat, majdnem
mindenkinek sikerült az éremszerzés,
sôt, van, aki duplázott is.
Az alábbi eredmények születtek:
Fehér Dóra 8 éves lány kata ezüst-
érem, Németh Vivien 8 éves lány
kumite bronzérem, Németh Márk 
11 éves fiú kumite bronzérem, Sáfár
Zsófia 10 éves lány kata ezüst- 
érem, kumite bronzérem, Péter Márk
9 éves fiú kata bronzérem, kumite
aranyérem.
2012. februárjában a költségvetést
tárgyaló testületi ülésen a Balaton-
fenyvesi Önkormányzat Képviselô
Testülete 200 000 Ft-os támogatást
szavazott meg a karatés gyerekek
számára, melyért ezúton szeretnénk
köszönetet mondani minden sportoló
gyermek és a szüleik nevében! Ez az
összeg segítségünkre lesz az elkö-
vetkezendô idôszak versenyeinek,
bemutatóinak illetve a nyári táborok
szervezésében.

Kovács Anikó

Tavaszi karate hírek

A FILMKLUB MÛSORA

Április 13. (péntek) 19.00 óra
Községháza nagyterme
A hullám

színes, magyarul beszélô, német
filmdráma

Egy átlagos gimnázium, egy átlagos
osztály, itt a közelben, napjainkban.
Egy projekthét keretében az osztály-
nak az autokrácia témáját kell fel-
dolgoznia. Tanáruk, Rainer Wenger
(Jürgen Vogel) úgy dönt, hogy valami
teljességgel szokatlan, az átlagostól
eltérô dolgot csinál a projektbôl. Ta-
nári megbízatását önhatalmúlag át-
alakítja, és különös kísérletbe kezd
az osztállyal: azt akarja, hogy saját
bôrükön tapasztalják meg az autok-
ráciát – csak néhány napig. De ez a
hét nagyon hosszú lesz mindazok-
nak, akik részt vesznek a kísérlet-
ben. És mindenki részt vesz. A diá-
kok szokatlanul motiváltak. Azonban

ami elsô pillantásra új kezdetnek, új-
fajta szolidaritásnak és egyenlô-
ségnek tûnik, szédületes gyorsaság-
gal riasztó jelenségeket hoz felszín-
re. Wenger manipulációja lendületet
kap, és ôt magát is elsodorja. A cso-
port nyomást gyakorol a kívülállókra,
egyes csoporttagok erôszakossá vál-
nak, és van, akinek teljesen átalakul
a személyisége. A kritikus hangokat
elfojtják, az önként vállalt konformiz-
mus diadalmaskodik. A Hullám – így
nevezi magát a mozgalom – tagjai
szeretnék átvenni az uralmat az isko-
la, sôt az egész város felett. Egyszó-
val: Wenger kísérlete „kiválóan” sike-
rül. És a tanár túlságosan késôn pa-
rancsol megállj!-t. Megvalósul a fordí-
tott pedagógiai rémálom: mindenki
engedelmeskedik!

Április 27. (péntek) 19.00 óra
Községháza nagyterme
Förtelmes fônökök színes, magya-
rul beszélô, amerikai vígjáték

Az egyik szexmániás fogorvos
(Jennifer Aniston), a másik diktátor-
hajlamú marketinges (Kevin Spacey),
a harmadik csak örökölte a gyárát,
de mindent tönkretesz maga körül
(Colin Farrell) – bármekkora is a ver-
seny, egyértelmûen ôk a világ legel-
viselhetetlenebb, legutálatosabb fô-
nökei. Három beosztottjuk (Jason
Bateman, Jason Sudeikis és Charlie
Day) egy ideig nyögi a zsarnokságu-
kat, ám eljön a nap, amikor össze-
szedik a bátorságukat, és fellázad-
nak. Persze, úgy, hogy senki ne ve-
gye észre.
A titkos szervezkedés eredménye
egy ravasz gyilkossági terv, amely
véget vetne a sok fônöki gonoszko-
dásnak – és intô például szolgálhat-
na más gonosz felettesek számára
is. De amit szegény beosztottak kita-
lálnak, az sosem sikerül. Még a sors
is zsarnokoskodik felettük.
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– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújítását,
új tetôszerkezetek ácsolását, fedé-
sét, valamint belsô burkolást és
gipszkartonozást, kerti pihenôk, tera-
szok, kocsibeállók elkészítését. Ba-
latonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.:
30/387-6573.

– Olasz–magyar, magyar–olasz fordí-
tást, tolmácsolást, idegenvezetést,
pályázatírást, vadászatot vállalok.
ajogbolcsoje@gmail.com 
Tel.: 30/472-8704

– Navigare Necesse Est. Nem csak ha-
józni, hanem olaszul is tudni kell! Gye-
re, tanulj velem és menj akár Rómába.
ajogbolcsoje@gmail.com 
Tel.: 30/472-8704

– Mosógépek, mosogatógépek, villany-
bojlerek, elektromos fûnyírók, egyéb
háztartási gépek javítása! Kránicz
István Tel.: 30/904-4527

– Eladó családi okok miatt, 1 db 10 mun-
kaórát használt Still MS 341 erdészeti
láncfûrész. 59 cm3, 3,1 Kw/4.2 lóerô.
Kifogástalan állapot, 1 év garancia.
Érdeklôdni: 20/913-3529

– Keresek megvételre Balatonfenyve-
sen telket, kisebb felújításra váró
nyaralót. Kisebb telket faházzal. Le-
hetôleg közel a Balatonhoz. Ajánlato-
kat a 30/571-6895-ös számra várok!

– TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS! Családi
házak, nyaralók, üdülôk teljes takarí-

tását vállaljuk. Tiszta, precíz munka,
kedvezô áron! Hívjon bizalommal!
Tel.: +36 70/209-0957,  +36 20/411-
1327

– Kétajtós akasztós szekrény, három 
ajtós polcos szekrény, tévé-állvány,
nôi ezüst ékszerek, nôi bundák, AVON
kozmetikumok, könyvek és egyéb
apróságok eladók. Tel.: 20/471-7225,
szlivka86@freemail.hu

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

– Riasztó rendszerek, parabola tv-k, Min-
dig tv, internetes hálózatok valamint
telefon hálózatok kiépítését és kar-
bantartását vállalom! Kolip Zoltán –
Kolviamár Kft. Tel.: 20/247-2343

– Takarítónôt keresek folyamatos mun-
kavégzésre májustól szeptemberig.
Érd.: 30/997-7111

– MINDEN AMI VILLANYSZERELÉS!
Farkas András villanyszerelô Laká-
sok, házak, irodák, üzletek, mûhelyek
villanyszerelése. Fogyasztásmérô
helyek készítése. ÉVÉ felülvizsgála-
tok. Balatonfenyves, Fenyvesi u. 214.
Tel.: 30/275-1577, farek01@gmail.com

– Nyaralóban használt 5 elembôl álló
315×180×52 cm-es modul szekrény-
sor megkímélt állapotban eladó. Ár:
18 000 Ft. Érd.: 70/331-1813

– Eladó 3 db 11,5 kg-os gázpalack és 
1 db félautomata mosógép. Ár meg-
egyezés szerint. Érd.: 30/553-6703

– Balatonfenyvesen, rendszeres ház 
körüli munkára fûnyírás, permetezés,
faültetés, sövénynyírás stb. keresek

józan életû, megbízható férfi munka-
erôt. Tel.: 30/620-7980

– Mosógépek, mosogatógépek, villany-
bojlerek, elektromos fûnyírók, egyéb
háztartási gépek javítása! Kránicz
István Tel.: 30/904-4527

– TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS! Családi
házak, nyaralók, üdülôk teljes takarí-
tását vállaljuk. Tiszta, precíz munka,
kedvezô áron! Hívjon bizalommal! 
Tel.:+36 70/209-0957, +36 20/411-1327

– Vállalok gépi forgácsolást, féktárcsa
és fékdob szabályozást, benzinüze-
mû kerti gépek fûnyírók javítását, va-
lamint láng- és ívhegesztést, forrasz-
tást. Tel.: 20/985-9816 Dobosy

– Eladó! Tölgyfa étkezô asztal + 6 db
szék 35 000 Ft/garnitúra, éger színû
TV, DVD, HIFI állvány 6000 Ft. Se-
bességváltós nôi bicikli 9000 Ft. Érd.:
20/917-4300

Az apróhirdetések közzététele díjmentes,
a hirdetések tartalmáért felelôsséget nem
vállalunk!

APRÓ

A KOCKAVADÁSZAT anyagtorló-
dás miatt kimaradt. Múlt havi rejt-
vényünk megfejtése: „a szépség
és jóság, a szeretet és az igaz-
ság”. A Roaming World Utazási
Iroda ajándékát Rauch Pálné
(Kossuth u. 10.) nyerte.

Májusi számunk lapzártája

április 20., 12 óra

A PARTNER AUTÓSISKOLA
tanfolyamot indít 

BALATONFENYVESEN
2012.04.13-án 1700-kor,

az általános Iskolában 
„B” (személygépkocsi) 

„A” (motorkerékpár) 
„M” (segédmotor-kerékpár),

kategóriákban.
Kérem keressen bennünket, 

érdeklôdjön, tájékozódjon, a fenti
meghirdetett helyen és idôpontban
vagy akár személyesen Marcaliban

a Rákóczi utca 6–10.
(Hírlap-dohánybolt mellett), 
vagy telefonon: 85/311-129, 

70/331-1608, vagy
email:kartalikaroly@t-online.hu

web:autosiskola-marcali.hu
(Partner).

Nyitva tartás:
hétfôtôl–csütörtökig 8–17, 

pénteken 8–15, 
szombaton 9–11 óráig.
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Búcsúzunk Marikától

„Most, halálom napjaiban, még
egyszer összegyûjtöm, amit a föl-
dön kaptam, barátságot, szerelmet,
hûséget, tisztaságot, jóságot, önfel-
áldozást – és egy utolsó lendülettel
fölmutatom az égnek.”
Ezeket a sorokat Rónay György írja
Ajánlás címû versében. Március 
30-án iskolánkat képviselve isten-
hozzádot mondtunk Marikának szü-
lôfalujában Somberken. Torkunkat
két marokra fogta a bánat. Kiszakad-
va a hétköznapok idônként nagyon
is monoton rohanásából, megáll-
tunk egy pillanatra, hogy elbúcsúz-
zunk Tôle. Megálltunk és nem saj-
náltuk könnyeinket.

1994. augusztus 16-án a tanári pá-
lyáját iskolánkban folytatta és dol-
gozott 2010. augusztusáig, amíg a
gyilkos kór ebben meg nem akadá-
lyozta. Sokat küzdött életéért egé-
szen 2012. március 21-ig.
Egész életében a derekasan elvég-
zett munka tiszteletére tanított min-
ket. Tudását, jóságát, szeretetét ad-
ta oda tanítványainak, mindannyian
tudjuk, mindezt, amit összegyûjtött
királyi örökségként hagyta ránk!
Nehéz elfogadni, hogy a halál is
csak az életünk része. Bárcsak ne
volna az! Ez a mi sorsunk, halandó
emberek sorsa! 
Márai Sándor szavaival szeretnék
búcsúzni Marikától kollégáim, diák-
jaink, munkatársaim nevében, és
talán kicsit útravalóként a nagy uta-
záshoz. A nagy utazáshoz, mely-
nek végén kitárt karokkal várják az
Égi Hazában mindazok, akiknek
nyomdokaiban igyekezett járni: „Az
életnek értéket csak a szolgálat ad-
hat, amellyel az emberek ügye felé
fordulnak... Ember vagy, tehát em-
bermódra az emberek között kell
élned. Embermódra élsz, ha igaz-
ságosan élsz. Ha minden cseleke-
deted és szavaid alján a szándék
van: nem ártani az embereknek…
A halálos ágyon csak akkor pihen-
hetsz nyugodtan, ha minden nap,
minden öntudatoddal az igazságot
szolgáltad.”
Isten veled Marika! Nyugodj békében!

Magyarfiné Kalmár Franciska

1990-ben szervezték meg elsô alka-
lommal. Kezdetben még csak Bács-
Kiskun megyében, majd három év
múlva már országos rendszerben,
pár éve pedig a határainkon túl élô
magyarul tudó diákok is részt vehet-
nek rajta.
Lényegesen eltér a hagyományos
versenyektôl, ugyanis nagyon rövid
idô alatt (egy feladatra átlagosan
csak három perc jut) kell kiválasztani
az öt válasz közül az egyetlen helye-
set. Ez egyszerûnek tûnik, de talál-
gatással, tippeléssel nem lehet igazi
eredményt elérni, ezért van szükség
a tanulók logikus gondolkodására.
A feladatsorok leginkább ezt kívánják
mérni.
A verseny megyei fordulójára hagyo-
mányosan február végén került sor,
amelyen több mint 1100 diák vett
részt a 3. osztályosoktól a 8. osztá-
lyosokig. Iskolánkat nyolc tanuló kép-
viselte (Kémenes Dániel és Péter
Márk 4. osztály, Ôsz Tímea Kincsô 
és Percze Patrik Tamás 5. osztály,
Harmath Klaudia, Harsányi Anna 
Kamilla és Kiss József Krisztián 
6. osztály, valamint Tomisa Dorina 
7. osztály), bevetve minden tudásukat.
Különösen eredményesen szerepelt
Harsányi Anna, aki a megyei forduló
29. helyezését szerezte meg a 6. osz-
tályosok mezônyében 170 diák közül.
Gratulálunk és további jó versenyzést
kívánunk minden résztvevônek!

Balogh Tünde

Zrínyi Ilona 
matematikaverseny

Akik mindig hiányozni fognak
Az marad halhatatlan, aki életében csak jót akart csinálni, mindig jót al-
kotott és a jót is jókor tette! A téli vihar ismét egy nagy ágát törte le az
Ezüstfenyônek. A mindig mindenben segítô kedves klubtársunk nem 
érhette meg egyesületünk harmincadik születésnapját. A tél elköszön-
tével az Ô megfáradt, tettre kész teste-lelke is csendes nyugalomra, 
békére szenderült. A sosem hivalkodó szeretetét, segítôkészségét re-
méljük továbbra is valamelyik klubtagunknak meg-meg súgja, hogy mit
s hogyan csináljunk, ha már a széke üresen maradt.
Nagy tisztelettel és sok szeretettel búcsúzunk Tôled drága Margit néni
– Zöld Jánosné – az emléked örökké úgy marad meg közöttünk, hogy
a példamutatásnak maradandót alkottál, köszönjük az eltelt néhány 
évtizedet, amit közöttünk töltöttél.
Egy másik fontos személyiség is elköszönt tôlünk, aki alapító tagja is
volt klubunknak. Markó Lajosné – Terike, a kezdetektôl fogva vállalta a
munkát közöttünk, és amíg egészsége engedte értünk szorgoskodott.
Szép és jó példát mutattak az utánuk jövôknek, nagyon köszönjük Nekik!

Az Ezüstfenyô tagsága

TAVASZ FENYVESEN
Kulturális programok

Április 14-én, szombaton 18 órakor
nyílik meg a községháza nagyter-
mében Budai Tibor grafikusmû-
vész kiállítása. Ezzel a rendez-
vénnyel ünnepli Fenyves a Költé-
szet Napját.

Május 10-én, csütörtökön 18 órakor
nyílik meg a közságháza nagyter-
mében Tálosné Violányi Marianna
kiállítása.

Május 10–13-ig. (csütörtöktôl–va-
sárnapig) Fenyôvirágzás Fesztivál 
(A négynapos rendezvény részletes
programja április közepétôl a tele-
pülés és Turisztikai Egyesület hon-
lapján is olvasható lesz.)
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A márciusi képviselô-testületi ülés
elsô részében több tájékoztatót, és
beszámolót hallgattak meg a kép-
viselôk.
Az AVE-Zöldfok Zrt. múlt évi tevé-
kenységét Szaka Zsolt Divízió Igaz-
gató terjesztette elô. Kiderült, hogy
ingatlanaink több mint 60 százalé-
ka már a 60 literes edénnyel veszi
igénybe a kötelezô közszolgálta-
tást, melynek „eredménye” az is,
hogy egyre több kommunális hulla-
dék jelenik meg a közterületi sze-
metesekben, és környezetükben
(komoly többletköltséget hárítva az
önkormányzatra). Fenyvesen az 
állandó lakosok 85, míg az üdülôin-
gatlannal rendelkezôk 64 járatna-
pon vehetik igénybe ezt a szolgál-
tatást. Komoly problémaként je-
lentkezik a szelektív gyûjtôszigetek
környékén rendre kialakuló „sze-
métdomb-jelenség” amit fôleg az
üdülôforgalom növekedésével lehet
tapasztalni. Igazi megoldást talán a
házakra szervezett szelektív gyûj-
tés jelentené, de ez további költ-
ségnövekedést okozna. El kell gon-
dolkozni azon is, hogy a rossz ki-
használtságú szigeteket vagy új 
helyekre telepítjük, vagy beszedjük
azokat, de annak sok értelme
nincs, hogy azokból disznóólat csi-
náljanak, rontva a település össz-
képét, további költségeket róva a
községre, mindnyájunkra.
A tavalyi esztendôben több mint
120 százalékkal növekedett a díj-
hátralékok, kintlévôségek mértéke,
ezt az érvényben lévô jogszabályok
értelmében közadók módjára kell
beszednünk.
Beszámolt a Balaton és Sió Tér-
ségfejlesztô Nonprofit Kft. 2011.
évi munkájáról, elsôsorban az
ISPA/KA projekt zárásáról, annak
utólagos mûszaki, és jogi feladatai-
ról adva számot. A polgármester,
mint az ISPA projekt megvalósítá-
sára létrehozott Konzorcium tagi 
tanácsának a Fonyódi Kistérséget
képviselô tagja, több önkritikát kért 
számon a beszámolót tartó Varga
Gyula Istvántól, a munkaszervezet
vezetôjétôl. Hiányosságnak ítélte,
hogy a projektrôl nagyon kevés in-
formáció jutott el a legérintetteb-
bekhez, polgárainkhoz, akik a fej-
lesztést finanszírozták, és a mai

napig finanszírozzák, hiszen a dí-
jak alakulása során a legnagyobb
arányt az ISPA külön költsége je-
lenti.
A Fonyódi Kistérség Többcélú
Társulási Tanácsának múlt évi 
beszámolójának tárgyalása során
megállapítást nyert, hogy annak
hatékonysága javult az elmúlt más-
fél évben, mûködésében nincs már
szerepe az elôzô idôszakot jellem-
zô széthúzásnak.
Beszámolt a múlt esztendôben
végzett munkájáról a Somogy Me-
gyei Önkormányzat mellett mûködô
Munka és Tûzvédelmi Társulás
képviseletében a megyei fôjegyzô.
A Társulás munkáját fontosnak,
szakszerûnek, és a továbbiakban is
fenntartandónak ítélték a képvi-
selôk.
Az Önkormányzat által alapított
közalapítványok közül elsônek a
Gyermekekért Balatonfenyves
Alapítvány Kuratóriumának elnö-
ke, Haszon Zsolt tájékoztatta tevé-
kenységükrôl a testületet. Munkáju-
kat a képviselôk, tekintettel a csa-
ládok nehezülô helyzetére, egyre
fontosabbnak ítélték, s megköszön-
ve azt felvetették a Barta Anna Ala-
pítvány helyzetének elemzése kér-
dését. Az Gyermekekért Alapítvány
egyik legfontosabb feladata, mely-
nek maradéktalanul eleget is tesz,
hogy segítse a gyermekek oktatá-
sában, nevelésében fontos kirán-
dulásokon, rendezvényeken való
részvételét.
A polgármesternek tisztáznia kell,
mint az egyik alapító képviselôjé-
nek, hogy milyen szerepe lehet az
elkövetkezendô idôkben az Együtt
az Egészséges Lakosságért Köz-
alapítványnak, érdemes-e azt a 
továbbiakban is fenntartani, gyakor-
latilag évek óta nem mûködik.
Elfogadták a képviselôk az Ezüst-
fenyô Nyugdíjas Egyesület elnö-
kének Pásztor Jánosné Jánosházi
Katalinnak a tájékoztatását. Beszá-
molót készíteni nem tudott, mivel
január 19-én választották az Egye-
sület elnökévé, és az elôzô elnök
ezt a dokumentumot nem készítet-
te el, csak a tisztség átadásához
szükséges elszámolást.
A Fürdôegyesület évek óta nem
számol be munkájáról, és az

Együttmûködési megállapodásban
megfogalmazottaknak sem tesz
eleget: nem hívják meg a választ-
mányuk ülésére a polgármestert,
nem számolnak el évek óta a szá-
mukra juttatott támogatás felhasz-
nálásával – ezért a dokumentum
felülvizsgálatát, annak fenntartha-
tóságának véleményezését kérte 
a polgármester a szakbizottságtól.
Az Egyesület képviseletében az
ülésen részt vevô elnök Varsányi 
Tibor tájékoztatása szerint a támoga-
tás összegét számlájukon tartják,
és várják hozzá a többit, hogy na-
gyobb mértékben vehessenek részt
a település fejlesztésében. Elhang-
zott az is, hogy az elszámolás min-
den civil szervezetnek kötelezettsé-
ge, ami a támogatási szerzôdésben
szerepel. Nem fogadta el a testület
(2 szavazat, 2 ellen szavazattal és
2 tartózkodással) a Fürdôegyesület
elnöke által készített elôterjesztést,
mely Fenyves fejlesztési tervével,
annak elemzésével, az eddigi ered-
ményekkel, a jelenlegi helyzettel,
és a közeljövô feladataival foglalko-
zott volna. Komoly indulatoktól sem
mentes vita alakult ki, ennek során
elhangzott a lövészárkok mélyíté-
sének vádja, de érdekes módon
abban minden megszólaló a tele-
pülés érdekeit tartotta a legfonto-
sabbnak, ami rendjén is lenne, ha
azt mindenki egységesen komo-
lyan is gondolná, meghallgatva az
abban véleményt alkotókat. Sajná-
latos tény, hogy az elôterjesztés ké-
szítése közben annak készítôje
nem szerezte be azokat az informá-
ciókat, amelyek a témához szoro-
san kapcsolódnak.
A Polgármester jelentését elfo-
gadták a képviselôk, majd ezen na-
pirend keretében döntöttek, hogy
nem kívánnak élni a Szent István
Egyetem üdülôjének (Munkácsy,
Nagyváradi, és Csokonai utcák 
sarkán) elôvásárlási jogával. Meg-
hallgatták az Úttörô utca csapa-
dékvíz elvezetése kapcsán a befo-
gadói nyilatkozat kiadásához kötött
Hubertus Bt. által közölt feltétele-
ket.
Az óvodavezetô elôterjesztését el-
fogadva a képviselôk május 2–4 ig
tartó idôszakra tették az Intéz-
ménybe való beiratkozás dátumát.
Rendeletet alkotott a testület törvé-
nyi kötelezésnek eleget téve az Ön-
kormányzat vagyonáról, és a va-

A községházáról jelentjük
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gyongazdálkodás szabályairól,
melynek teljes szövegét a község
honlapján lehet elérni. A rendelet
egyik legfontosabb eleme talán az
a módosítás, mely szerint a község
korlátozottan forgalomképes va-
gyonelemeinek értékesítésébôl be-
folyó összegeket beruházásokra,
fejlesztésekre kell felhasználni.
Törvényi változás miatt kellett
módosítania a testületnek a Hul-
ladékgazdálkodásról szóló ren-
deletét, melynek értelmében az
idei hulladékszállítási díj meg-
egyezik a 2011. évben rendelet
által elfogadott mértékkel.
Meghatározták a képviselôk a köz-
terület használatok meghirdeté-
sének módját, melynek során az
egyes tevékenységeket licittárgya-
láson lehet elnyerni. A licittárgyalá-
sok idejérôl, módjáról a licitek indu-
ló áráról, és a licitlépcsôkrôl külön
tájékoztatást adunk, azok a község
honlapján is megjelennek.
Döntött a testület a Fenyves-alsói
medertisztítás kivitelezôjérôl a
benyújtott árajánlatok alapján. Eb-
ben az esztendôben több mint négy
és félmillió forintot költünk erre a
célra. A munkával szeretnénk ezt 
a strandunkat is a lehetô legjobb 
állapotba hozni.
Döntött a testület 5 igennel 1 ellen-
szavazattal a balatonfenyvesi állan-
dó lakhellyel rendelkezô, az álta-
lános iskola 7. osztályában járó 
lányok részére az ingyenes méh-
nyakrák elleni oltás finanszírozá-
sáról.
Két pályázat (Közbiztonság nö-
velését szolgáló fejlesztések 
– térfigyelô kamera, és a sport-
csarnok felújítása – parkett lakko-
zása, az épület festése) benyújtá-
sáról, ahhoz az önrész biztosítá-
sáról döntöttek a képviselôk, ennek
során elfogadták a település sport-
fejlesztési koncepcióját, és a sport-
létesítmény fejlesztési programter-
vét.
A két pályázathoz közel 3 millió fo-
rint önrészt szavaztak meg, ez az
összköltség 20 százaléka, így a pá-
lyázat intenzitása 80 százalék.
Komoly vita végén névszerinti sza-
vazással döntöttek a képviselôk a
Turisztikai Egyesület által elnyert
50 millió forint összegû pályázat-
nak önkormányzati ingatlanokra
bejegyzendô jelzálogjoggal történô
biztosíték nyújtásáról.

A jelzálogjoggal terhelendô ingatla-
nok: Közép u. 5. 1255/4 hrsz., Úttörô
utca 706/3 hrsz., Kaposvári u 25-27
114/1 hrsz., Kaposvári u. 57. 83/1
hrsz. A döntést alapvetôen befolyá-
solta az a tény, hogy a megfelelô
kezességvállalás elmaradása ese-
tén a már említett pályázati össze-
get az Egyesület nem használhatta
volna fel, így a települést is komoly
kár érhette volna. Az ellenzôk hiá-
nyolták a pályázat kezdeti szaka-
szában az információkat, kérdés-
ként merült fel, hogy van-e mód a
kötelezettség megosztására akár
az Egyesület elnökének részvételé-
vel. A polgármester olyan ingatla-
nokat terjesztett a testület elé, me-
lyeken az elkövetkezendô a bizto-
síték idején (2013. november 3-ig)
nem terveznek fejlesztéseket, azok
értékesítését. Nemmel szavazott
Gyanó Józsefné és Stamler József,
igennel Haszon Zsolt, Kalmár La-
jos, Lombár Gábor, Somogyi Ist-
ván. 4 támogató és 2 ellenszava-
zattal döntöttek a képviselôk arról
is, hogy átadják 2012. április 1-tôl
a község program- és rendez-
vényszervezési feladatait a Tu-
risztikai Egyesületnek, amely ezek
megvalósításához további 2 millió
forintot átad. Az Egyesülettel meg-
lévô Együttmûködési megállapo-
dást ezen feladatok konkrét felsoro-
lásával ki kell egészíteni.
Egyhangú szavazással döntött, vita
nélkül a testület a község 2011. évi
költségvetésének módosításáról.
Ez nem érinti a költségvetés fô-
összegét, sem annak általános tar-
talékát, a módosításnak technikai
indoka volt.
Határozott a testület a költségveté-
si rendeletünk mellékletét képezô
adósságot keletkeztetô ügyletekbôl
eredô fizetési kötelezettségeink
megállapításáról – ugyancsak egy-
hangú szavazással.
Elfogadták a képviselôk a közbe-
szerzési tervet – egyhangú szava-
zással, valamint a nyilvános ülés
végén megszavazták az E.on egyik
beruházásának kártalanításra, és
vezetékjogra vonatkozó kérelmét.
Zárt ülésen döntöttek az idei két
„Fenyves községért” kitüntetô cím
adományozásáról, melyeket Feny-
ves önállóságának ünnepén, május
12-én ünnepélyes keretek között
adnak át.

Lombár Gábor

A prücsök 
krajcárkája
Március 22-én, ezen a gyönyörû
napsütéses délelôttön rendezték
meg Fonyódon, a XIII. Kistérségi
Népmesemondó Versenyt. Délelôtt
az ovisok, délután a kisiskolások
vették birtokukba a gimnázium kollé-
giumának emeleti színpadát és mu-
tatták meg magukat a zsûrinek.
A kilenc környékbeli óvodából csak
a házigazdák, a Balatonbogláriak és
mi, a Kisfenyô óvoda gyermekei
képviseltük intézményünket.
Öt nagycsoportos gyermekünk mé-
rette meg magát a versenyen: Bíró
Panna Lujza, Molnár Melissza, 
Fábián Ákos, Nagy Barnabás és 
Rózsahegyi Dávid. Felkészítô peda-
gógusuk Slezákné Boda Gabriella
óvónéni volt.

Izgatottan készültek a kis mesemon-
dók e jeles napra és munkájuknak,
bátorságuknak meg is lett az ered-
ménye! Kiválóan szerepeltek!
Az írásom címét viselô mesével Ró-
zsahegyi Dávid elôadását, harmadik
hellyel jutalmazta a szakmai zsûri. De
mindannyian szépen helyt álltak: az
idegen környezet, a szokatlan hely-
zet, a nagyszámú hallgatóság sem bi-
zonytalanította el ôket. Szépen, tisz-
tán és kifejezôen adták elô meséiket,
ügyelve a hangsúlyozásra és – élet-
koruknak megfelelôen – az elôadás-
módra. Kiemelték gyermekeink öltö-
zetét: a lányaink kékfestô szoknyában
fehér köténykében, fiaink fehér inge-
sen, kalapban jelentek meg.
Fontosnak tartjuk, hogy gyermeke-
ink szeressék a meséket, különösen
a magyar népmeséket, hiszen álta-
luk gazdagszik érzelmi világuk, szó-
kincsük, igazságérzetük, fantáziájuk.
Egész személyiségük alakulására
kihat.
Gratulálunk a kis ovisoknak és kí-
vánjuk, hogy a mese még sokáig 
részese legyen kicsi életüknek!

Hackl Szilvia 
óvodavezetô
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Azt gondoltam, hogy sok szemét lesz,
de hogy ennyi! – csodálkoztam rá az
elôttem tornyosuló kupacra. Akkor
még nem tudtam, hogy csak a felét
láttam az összegyûjtött hulladéknak.
Április 1-én, vasárnap egy kis csapat,
körülbelül huszonöt elszánt ember 
öt különbözô irányba indult el, hogy
megtisztítsa a Nagybereket. Renge-
teg természetbarátnak nem nevezhe-
tô pille palacktól, zacskótól, sörös do-
boztól és üvegtôl szabadították meg
az árkokat, az utak mentét. A fenyve-
si vízháztól Imremajorig, Majorkától
Rigóházán át a természetvédelmi te-
rületig, Majorkától a Nyugati Övcsa-
tornáig és a Majorkától Pálmajorig
vezetô utakon, valamint Rigóházától
Pálmajorig vezetô övcsatorna partján
eltûntek a fûbôl és a bokrokból lép-
ten-nyomon kikandikáló szemétku-
pacok. Így összesen több mint 15 ki-
lométernyi útszakaszt sikerült négy

óra alatt megtisztítaniuk. Másnap a
teli zacskók elszállításáról a Huber-
tus Bt. gondoskodott.
A megfáradt szemétszedôket aztán a
szervezôk egy-egy tál meleg bográ-
csos étellel vendégelték meg.
Sajnos tudjuk, hogy sok kiránduló
nem vigyáz a környezetre, eldobálja
a kiürült palackot, csoki papírt és
még sorolhatnánk. Azonban volt, aki
a háztartási szemetét felejtette ott
egy zsákban az árokparton. Még
rosszabb, aki az építkezési hulladé-
kát tüntette el az egyik facsoport mö-
gött. A környezetszennyezés pedig
komoly dolog. Egyrészt balatoni tele-
pülésként sokan a turizmusból élünk,
és az ide látogatóknak meg lesz a vé-
leményük, ha mindenütt csak a sze-
metet látják. Talán legközelebb nem
bennünket, hanem egy másik, tisz-
tább helyet fognak választani. Más-
részt gondoljunk arra, hogy ha a gye-

rekünk tíz év múlva bicajozik egyet a
Berekben, nem fogja látni a szemét-
tôl a bokrokat, a vadvirágokat.

(Radák)

A tisztább Berekért

A szemétszedést a Majorka a Bala-
ton Nagyberekért KHA és a Bala-
tonfenyvesi Polgárôrség szervezte.
Résztvevôk:
Polgárôrség: Nyers Julianna és a 
fiúk, Szabó Csaba, Stamler József,
Nagy Sándor
Majorka Alapítvány: Hohmann Gab-
riella, Makó Beáta, Antics László
Nyugdíjas Egyesület: Hegedûs János
Hubertus Bt.: Oliver H. és családja,
valamint 2 fô önkéntes
Balatonfenyvesi civilek: Bíró Károly
és családja, Gyanó József, Gyanó
Józsefné 
Imremajori civilek: Máté Józsefné,
Bognár Zsófia, ifj. Lázár Zsolt, Kardos
István, Nagy Zoltán, Nagy Csaba
Majorkai társasházi képviselô: Bog-
nár Ákos

MÁRCIUS ÜNNEPÉNEK KÉPEI
(fotó: Márton László)
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