
BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XIX. évfolyam    2012. OKTÓBER

ÉL A KISVASÚT!

Jelzés értékû, hogy a térség turisztikai attrakciójá-
nak számító kisvasúton tíz év után elôször történt
fejlesztés, ami azzal a reménnyel is kecsegtet, hogy
feléleszthetô a 2002-ben üzemszünettel lezárt Imre
major– Csisztafürdô útvonal – mondta a 15. Kisvas-
úti Napon ünnepi köszöntôjében Lombár Gábor.
Kedvezô fordulatnak ítélte a polgármester, hogy tá-
mogatást kapott a kisvasút mozgáskorlátozottak és
kerékpárok szállítására alkalmas kocsijának felújítá-
sa is, továbbá ezen a nyáron már a korábbi napi öt
helyett hat vonatpár közlekedhetett a megmaradt
nyomvonalon.
Tar Sándorné, a MÁV Zrt. Keskenynyomközû Sze-
mélyszállítási Szervezet vezetôje megnyitójában ki-
emelte, hogy a kisvasút közel 39 ezer utast szállít
egy évben, jelentôs részük, mintegy húszezer em-
ber, a nyári idegenforgalmi szezonban utazik. Az
ünnepség részeként átadták az állomás épülete
elôtti felújított vágányszakaszt, majd Balog Imre, a
Balaton-Boronka Nonprofit Kisvasút Kft. ügyvezetô-
je és Tar Sándorné évszámot formázó koszorút 
helyezett el a Gazdasági Vasút 5733 pályaszámú
gépén, az elsô C50-es típusú mozdonyon, melyet
hatvan éve állítottak forgalomba a településen.
Az ünnepséget követôen több százan szálltak kü-
lönvonatra, és utaztak somogyszentpáli végállomá-
sig, ahol a település polgármestere pálinkával és
pogácsával fogadta az érkezôket. Visszaérkezve
játszóház, kerti vasút és kulturális programok várták
a rendezvényre látogatókat Balatonfenyvesen, ahol
a hagyományokhoz hûen idén is utcabál zárta a
Kisvasúti Napot. (Képösszeállításunk a 3. oldalon)

Fotó: Márton László

míg mások szá-
mára – s gondo-
lok itt a fiatal ge-
neráció tagjaira –
az emlékezés fô-
ként egy-egy tör-
ténelmi lecke fel-
elevenítését, és
az ünnepsége-
ken való részvé-
telt jelenti. Füst 
Milán hazaszere-
tettel teljes gon-
dolatai azonban
mindannyiunk szí-
vét tûzzel han-
golják teljes em-
lékezésre.
Az 1956-os forra-
dalom igen nagy

A szívem vérzik, egész létemben megrendülve állok felejt-
hetetlen hôseink holtteste elôtt, már sírni sem tudok és nem
is tudom, mit kellene mondanom ennek a csodálatos magyar
ifjúságnak! Egy összetört aggastyán szól hozzátok, aki zo-
kogni szeretne, zokogva szeretné forró szívetekre hajtani el-
fáradt fejét, és arra kérni benneteket, hogy akármi következik
is ránk, ti még forróbb szeretettel zárjátok édes, fiatal szíve-
tekbe hazátokat, ezt a sok, mérhetetlenül sokat szenvedett
Magyarországot! – írta ötvenhatban Füst Milán.
2012-ben járunk. A forradalom és szabadságharc óta eltelt
évtizedek sokak számára csupán pillanatoknak tûnnek, a ne-
vezetes napon történt események életszerûnek és közelinek;

Fenyves az ünnepi
m e g e m l é k e z é s t
2012. október 23-án
18.00 órakor rendezi
meg, melyre minden
érdeklôdôt tisztelet-
tel meghívunk. A
program: ünnepi
mûsor a községháza
nagytermében (köz-
remûködnek a Feke-
te István Általános
Iskola diákjai), fák-
lyás felvonulás a
Kisvasút épületé-
hez, ünnepi beszé-
det mond Lombár
Gábor polgármester,
koszorúzás.

hatást gyakorolt a
korabeli Európára,
de különösképpen
országunk népére,
életére. A rendkí-
vül szigorú meg-
torlás miatt, a for-
radalom történetét
1989-ig nem lehe-
tett részleteiben
feltárni. Az elmúlt
húsz év alatt már
születtek jelentôs
eredmények és
komoly történeti
kutatások a témá-
ban, s ma már
szabadon beszél-
hetünk esemé-
nyeirôl.

Úgy gondolom ez a szabadság olyan érték számunkra, mely
az emlékezés által teljesedik ki. Október huszonharmadika
ma nemzeti ünnep, hiszen 1956 ôszén a forradalom elsô nap-
ján az elszánt magyar ifjúság, s az egyre növekvô tömeg fel-
kelt, hogy véget vessen a már elviselhetetlenné váló elnyo-
másnak. A Sztálin-szobor ledöntése kifejezte a kommunizmus
iránti általános gyûlöletet, s a békésen induló tüntetés az esti
órákra fegyveres felkeléssé, forradalommá vált. Hogy mit sze-
rettek volna a forradalom hôsei elérni? A sztálinista diktatúra
helyett szabadon választott, demokratikus kormányt, több-
pártrendszer bevezetését, a Varsói Szerzôdésbôl való azon-
nali kilépést, a beszolgáltatások eltörlését, az ország katonai
megszállásának megszüntetését. A szovjet kultúrpolitika he-
lyett teljes vallásszabadságot, hagyományainknak megfelelô
oktatást, független sajtót. Az események november 4-én
azonban szomorú fordulatot vettek, a szovjet csapatok bevo-
nultak Magyarországra. A szabadságáért végsôkig harcoló
hazánk magára maradt. A végkimenetel ellenére a szabad-
ságharc világtörténelmi jelentôségû eseménynek számított,
melynek eredményeként a sztálini diktatúrát, az elnyomást
már nem tudták eredeti formájában visszaállítani. Emlékez-
zünk meg azokról a bátor, elszánt emberekrôl, akik felemelték
hangjukat az elnyomás ellen, s a végsôkig harcoltak Magyaror-
szág szabadságáért. Gergely Tünde Zsuzsanna
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Szeptember 13-án tartották képvise-
lôink a nyári idény utáni, munkaterv
szerinti ülésüket, melynek talán a leg-
hangsúlyosabb napirendje a 2012 elsô
félévének gazdálkodásáról szóló be-
számoló volt.
Beszámolt a Vitorlás Egyesület elnö-
ke, Késô Pál, a múlt évben végzett
munkájukról. Szinte minden jelentôs
térségi versenyen indultak, és azokon
tisztességgel helytálltak, öregbítve
Fenyves hírnevét. A napirend során a
Hajózási Szabályzat változásáról, és
az avval kapcsolatos teendôkrôl, lehe-
tôségekrôl esett szó, mely során el-
hangzottak már ötletek is, amelyek a
megoldást jelenthetnék. A jogszabály-
változás olyan kötelezettséget ró a kis-
hajó tulajdonosokra, mely szerint kikö-
tôn kívül (és minden hely ennek számít
a kikötôkön kívül) a vízi jármûveken
(csónakok, kishajók) 24 órás ôrzést kell
biztosítani. A napirend során elmond-
tam, hogy a jogszabályváltozást köve-
tôen levélben kerestem meg a Balatoni
Szövetséget, hogy szervezzen egy
egyeztetô megbeszélést az érintettek
részvételével. Az egyeztetés itt nálunk
létre is jött, melyen részt vett a Balatoni
Vízirendészet parancsnoka, és a Fo-
nyódi Örs parancsnoka, a Balatoni 
Vitorlás Szövetség, és a Horgász Szö-
vetség képviselôi, valamint a helyi érin-
tettek. Az egyeztetés kicsit egyoldalas-
ra sikerült, mert azon nem tudott részt
venni a jogalkotó (Belügyminisztérium)
képviselôje, csak a jogalkalmazók, a
Rendôrség képviselôi. Az augusztus
13-án tartott megbeszélésen elhang-
zott, hogy a helyi Vitorlás Egyesület a
napokon belül sorra kerülô közgyûlé-
sén egy állásfoglalást fogalmaz meg,
és fogad el, amely alapja lehet a jelen
helyzet kezelésének. A testületi ülésen
egy tiltakozó levelet is bemutatott az
egyesület elnöke, valamint azon alter-
natív megoldási elképzeléseket, ame-
lyeket egy építész a közgyûlés felkéré-
sére készített. Ezekben a Bakay nádas
és a partvédelem közötti területen, va-
lamint a Rigó csatornában létesülhetne
csónak, illetve kishajó kikötô. A testület
nagy része a jogszabály változást tart-
ja a megoldásnak, a kikötôk létesítése
ugyanis költséges, és csak a problémá-
nak egy töredékét tudná kezelni. Ezen
kívül egyeztetni kell a tervezett vitorlás
kikötô tulajdonosaival a létesítmény
elôtti csatorna terület használatának
lehetôségeirôl, valamint közre kell mû-

ködni az egyesülettel a kikötô létesíté-
sének lehetôségei felderítésében, lehe-
tôségeinek tisztázásában.
Elfogadták a képviselôk a polgármester
jelentését a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról, és az elmúlt testü-
leti ülés között történtekrôl.
Megismerte, és elfogadta a testület az
elsô félévben az átruházott hatáskör-
ben hozott döntésekrôl, mely során
37 fô kapott átmeneti, 5 fô temetési, 
8 fô szülési segélyeket. Rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatást 5 alkalommal
14 kiskorú gyermek kapott, valamint 
2 fô részére lett ápolási díj, méltányos-
sági alapon megállapítva. Az elmúlt fél
évben nem volt olyan határozat, mely-
nek végrehajtási idejét, vagy tartalmát
meg kellett volna változtatni, derült ki
ezen témában készült elôterjesztésbôl.
Elfogadták a képviselôk a Fonyód–Ba-
latonfenyves Alapszolgáltatási Köz-
pont mûködésével kapcsolatban hozott
fonyódi döntéseket, azzal a kiegészítés-
sel, hogy a döntések elôkészítésérôl,
azok körülményérôl, és szükségessé-
gérôl a Központ vezetôje a következô
Ügyrendi Bizottsági ülésen adjon tájé-
koztatást, magyarázatot.
A bizonytalanság volt a jellemzô az is-
kola mûködtetésérôl szóló szándék-
nyilatkozat meghozatalakor, melynek
során a képviselôk úgy határoztak,
hogy további információk birtokában
tudnak felelôs, és megalapozott dön-
tést hozni. Jelenleg nem lehet tudni,
hogy milyen normatív támogatást kap-
hatnak az önkormányzatok, ha a fenn-
tartási kötelezettséget átvállalják, és
lesz-e ilyen? Ha igen, milyen mértékig
lesz beleszólásuk az intézmény mû-
ködtetésébe? Egyetértett a testület egy
településnek a Somogy Megyei Mun-
ka, és Tûzvédelmi Társulásból való
kilépéssel.
Elfogadta a közgyûlés az éppen csak
véget ért üdülési idényt értékelô
elôterjesztést, melynek súlypontja az
esetleges ismételt alacsony vízállásra,
és ennek következményeként elôfor-
dulható algavirágzás, annak takarítása
való felkészülés kell hogy jelentse.
Elfogadták a képviselôk az önkor-
mányzat 2012. I. félévi gazdálkodá-
sáról szóló beszámolót egyhangú
szavazással, tekintettel arra, hogy a do-
kumentumokból megállapítható, hogy
Balatonfenyves gazdálkodása továbbra
is kiegyensúlyozott, biztos alapokon
nyugszik.

Ki kell vizsgálni annak a lehetôségét,
hogy egy Pozsonyi utcai ingatlan
Buriusz László tulajdonos számára
milyen módon adható esetlegesen
használatba.
Döntött a testület, hogy a Központi
strand üzleteit továbbra is bérbe kí-
vánja adni, melynek részleteirôl a kö-
vetkezô ülésen születik döntés. A Köz-
ponti strand üzleteinek tervezésére
adott a testület megbízást, mivel az üz-
letek egy részének átépítésének le-
hetôségét pályázat igénybevételével
meg kívánják kezdeni amennyiben an-
nak költségei beleférnek a strandre-
konstrukció pályázatába.
Egy Imre majori lakás ajándékozásá-
hoz adták hozzájárulásukat a képvi-
selôk tekintettel arra, hogy a jelzett in-
gatlanra önkormányzati kölcsön erejéig
jelzálogjog lett bejegyezve. (Lombár)

A községházáról jelentjük
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Nagy Ildikó falugazdásszal 
az alábbi telefonszámon lehet 

idôpontot egyeztetni: 30/571-1892

Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy
2012. május 1-tôl a Balatongyöngye
Vidékfelesztési Egyesületet ismeri el a
Vidékfejlesztési Minisztérium LEADER
Helyi Akciócsoportként. Vidékfejlesz-
tési tevékenységeinket Balatonfeny-
vesen túl további 32 településen vé-
gezzük. Egyesületünk tagjai között 
települések, gazdasági társaságok, civil
egyesületek, egyéni vállalkozók, non-
profit szervezetek, és magánszemé-
lyek egyaránt megtalálhatóak. Egye-
sületünk két irodát is mûködtet (8640
Fonyód, Fô utca 19. és 7400 Kaposvár
Fô utca 10.). Irodáinkban – többek 
között – tájékoztatással, pályázati ta-
nácsadással várjuk ügyfeleinket.
Az illetékességi területünkön rendsze-
resen járunk rendezvényekre (jelen
voltunk Viszen a VIII. Kistérségi Nap
Fesztiválon, a Somogybabodi Faluna-
pon, a Buzsáki Búcsúban, Lengyeltó-
tiban a Diófesztiválon, valamint havi
rendszerességgel elôadást tartunk a
balatonmáriafürdôi IKSZT házban is.
Az idei évben még két pályázat (Falu-
fejlesztés és megújítás, Vidéki örökség)
kiírása várható. A hivatalos VM rende-
let és MVH közlemény, valamint aktuá-
lis híreink, friss információk a honla-
punkon megtalálhatók: www.balaton-
gyongye.hu, e-mail elérhetôségünk:
balatongyongye@gmail.com Telefon-
számaink – Kaposvári iroda: (20) 359-
6181, Fonyódi iroda: (20) 359-7282.



2012. OKTÓBER KÖZ(SÉGI)ÉLET FENYVESI ÚJSÁG

3

Fotó: Márton László

ÉL A KISVASÚT



FENYVESI ÚJSÁG KISBÍRÓ 2012. OKTÓBER

4

Két esztendeje…
2010. október 2-án már túljutottunk az eddig leghosszabb és legalantasabb
(ami annak eszközeit, és stílusát illeti) választási kampányon, mely
szándékosan, vagy csak a hozzá nem értésbôl adódóan felkavarta a község
közvéleményét annak egyértelmûen személyre vonatkozó tartalma miatt.
A választási idôszakban az egymással az Önök kegyeiért harcoló jelöltek
közül volt, aki az addigi teljesítményre próbált emlékeztetni, míg mások
ígéretekkel igyekeztek híveket toborozni. Úgy tûnt, hogy nem valamiért
(Fenyvesért), hanem valaki, vagy valakik ellen folyt a küzdelem. De mindez
már múlt idô, bár következményei még most is kísérik napjainkat, továbbra is
ismeretlenül „bátran” próbálva a jót is rosszként beállítani.
Azért tartottam fontosnak mindezt leírni, hogy az abban foglaltakra
emlékezve igyekezzünk mindent megtenni, hogy többé ilyen ne történhessen,
ne vegyük át az országos stílust Balatonfenyvesre.
Ami a tényeket és a lényeget illeti: nem érhetett bennünket meglepetésként a
település állapota annak stabil gazdasági helyzete, hiszen azt mi magunk
teremtettük meg. A választási idôszakban is a majd két évtized tapasztalata
volt, ami annak mondandóját meghatározta, mely a választás után a
település gazdasági programjává is vált, mivel azt a képviselô-testület több-
sége a 2011–2014 közötti idôszak gazdasági programjának fogadta el,
melynek megalkotása minden településnek, így nekünk is törvényben szabá-
lyozott kötelessége: célja a község, és intézményeinek zavartalan mûköd-
tetése, fejlesztése, a település üdülô jellegének hangsúlyozása, a kisgyer-
mekes családok számára vonzóbbá tétele a területfejlesztési, és az Európai
Uniós források hatékony felhasználásával. Mindezek mellett természetesen
az alapvetô cél az önkormányzat költségvetése egyensúlyának további fenn-
tartása. A településfejlesztés során évente a költségvetés lehetôségeit
messzemenôen figyelembe vevô döntésekkel történhet, a prioritások meg-
határozásának további szempontja az értékmegôrzés mellett a már
megkezdett fejlesztésekhez való kapcsolódás. Önállóságunk kivívása óta az
egyik legfontosabb feladatunk Balatonfenyves infrastrukturális fejlesztése,
ezen belül az üdülôjelleg megôrzése.
Még most is vannak olyan tennivalók, melyek ezt a programot célozva
megoldásra várnak, igaz, Imre majorban már az elektromos hálózatot kicse-
réltük az E.on-nal együttmûködésben, s folyamatban van az egészséges
ivóvíz ellátás megoldására benyújtott pályázatunk. Terveztetjük ugyanitt a
szennyvízhálózat kiépítését, mivel ezeket az elôzô tulajdonos nem fej-
lesztette.
Folyamatos ugyanakkor az elektromos hálózat fejlesztésének igénye. Az utak,
járdák felújítását koncepció alapján végezzük, melyben komoly szerepe lehet
a lakossági igényeknek, és a közös tehervállalásnak. Nem értünk a végére:
folyamatosan újítjuk fel járdáinkat, építjük a Fenyvesi utcában a hiányzó sza-
kaszokat. A Központi Strand harmadának felújítása elkészült, a további 
szakasz rekonstrukciójára pályázatot nyújtottunk be.
Várjuk a pályázati lehetôségét a köztéri játszóterek átépítésére, cseréjére.
Hamarosan megkezdôdhet a község rendezési tervének a felülvizsgálata,
pályáztunk a közbiztonságunk elmúlt esztendôben való romlásának keze-
lésére: térfigyelô kamera rendszer kiépítésére. Elkészült a községi bérlakások
közül a gyógyszerész lakás felújítása.Vezetô szerepet töltünk be a térség hul-
ladékgazdálkodásának átformálásában a Dél nyugat Balatoni Hulladékgaz-
dálkodási Társulás megalakításával, melytôl sokat várunk.
Intézményeinket is igyekszünk a tôlünk elvárható legmagasabb szinten
mûködtetni, bár az iskola tulajdonlása, mûködtetésének módja, formája
éppen most van terítéken – szándékunkat fejeztük ki annak helyi fenntartás-
ban tartására – ehhez azonban, még nem áll rendelkezésre elegendô infor-
máció.
Itt tartunk most, a mai napon, két esztendôvel a választásokat követôen, és
két esztendôvel a következô elôtt, melynek kampánya remélhetôleg a jó
szándékú tenni akarásról fog szólni majd.

Lombár Gábor

Idény után
Forró volt és gyors: mondják sokan
arról az idôszakról, amit üdülési
idénynek, szezonnak nevezünk, és a
vége jelenti a következô kezdetét.
Bôven akadnak ilyenkor a házak,
nyaralók körül olyan speciális
teendôk, amelyeket jó körültekintôen
elvégezni azok mûszaki, és általános
biztonsága érdekében. A mûszaki
teendôk elsôsorban a téliesítéssel
kapcsolatosak, míg a biztonságiak az
értékeink körültekintô megóvását je-
lentik. Az olyan speciális települése-
ken, ahol az állandó lakosságszám
többszöröse a nyári, a közbiztonság
alakulását ezek a tények jelentôsen
befolyásolhatják.
Télen a közel nyolc kilométer hosz-
szú Fenyvesen kevesen, nyáron
ugyanitt viszonylag sokan vagyunk,
és ekkor az üdültetésnek köszön-
hetôen azt sem tudjuk, hogy a szom-
szédban vendégek, vagy éppen
bûnözôk tevékenykednek-e?
Országos tendencia, hogy a vagyon
elleni bûncselekmények száma az 
elmúlt esztendôkben ugrásszerûen
nôtt, tennünk kell hát valamit, hogy
megvédjük értékeinket. Egy akkora
településen, mint Balatonfenyves
mindig volt, van, és lesz olyan telepü-
lésrész, ahol garázdálkodhatnak. Te-
gyünk ezért meg mindent, hogy az
épületeinket és abban az értékeket a
lehetô legnagyobb biztonságba tud-
juk. Zárják be alaposan a házakat,
azokban lehetôleg ne hagyjanak na-
gyobb értékeket, alkalmanként sze-
mélyesen is gyôzôdjenek meg az
épületek biztonságáról, erre akár he-
lyi, vagy közelebb lakó ismerôsöket is
megkérhetnek.
A rendôrség is igyekszik fokozottabb
jelenlétével kiszorítani a településrôl
a rossz szándékúakat éppen az
elôzô esztendôk tapasztalatai alap-
ján. Dolgozik a helyi Polgárôr Egye-
sület, amelynek mûködésének fede-
zetét jórészt a település költségveté-
se biztosítja. Pályázott a községháza
térfigyelô kamerák létesítésére, me-
lyek telepítése szándékaink szerint
még ebben az esztendôben meg-
kezdôdik, ettôl a lépéstôl igazi válto-
zást várunk.
Óvjuk értékeinket együtt, közösen,
következetesen!

Lombár Gábor
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Ismét elkezdôdött a tanév. Tizennégy
elsôs érkezett szeptember elsején 
iskolánkba: Bíró Panna Lujza, Cser-
mely Csenge Jázmin, Dömötör Mar-
cell, Elekes Zoltán, Fábián Ákos,
Hodován Zsófia, Kócsa Margó Liliá-
na, Kovács Gergô, Molnár Melissza,
Novák Milán, Rózsahegyi Dávid,
Sárdi Nóra Emma, Skrinyár Bálint,
Turi Patrik Ernô.
Vidám zsivajjal töltik be a tantermet
és az udvart. Szívesen részt vesznek
a számukra indított szakkörökön és
foglalkozásokon. Járnak zeneiskolá-
ba, néptáncra, angolra, karatéra és
Snuki néni táncóráira.
Sok kitartást és szorgalmat kívánunk
nekik!
Szeptember 14-én ismét ellepték az
utcákat a papírral teli autók, kisko-
csik, talicskák és kerékpárok. Diákja-
ink felbuzdulása átragadt a szülôkre
is, hosszú tömött sorokban érkezett a
sok papír, összesen 13 759 kilogramm.
Ez a mennyiség csak két hatalmas
konténerbe fért bele, tanulóink nagy
lelkesedéssel segítettek a pakolás-
ban is. Munkájuk eredményét mutatja
táblázatunk.

Tizenkilencedszer…
Szeptember 1–2-án nálunk került
megrendezésre a XIX. Székely kupa
öregfiúk foci torna.
A megnyitó elején a résztvevôk el-
énekelték a magyar, és a székely
himnuszt, majd emlékeztünk azok-
ra, akik már nincsenek velünk. Tô-
lünk Pepe az, aki nagyon hiányzott 
most is.
A sorsolás szerint a szombati elsô
mérkôzést Kismaros játszotta Zete-
lakával, és 4:0 arányban nyert, majd

a Balatonföldvár–Fenyves mérkôzés
következett, az eredmény 1:3 lett.
Szombat este kint a pályán bográ-
csoztunk, beszélgettünk: ennek a tor-
nának a valódi ereje éppen a barát-
ság, az évente ismétlôdô találkozá-
sokban rejlik. Mivel ezen a napon 
tartottuk a Balatonfenyvesi Kisvasút
napját is, este a Kertmozi területén
szórakozhattak a focikupa résztvevôi.
Vasárnap az elôdöntôvel kezdôdött a
nap a résztvevôk szerint túl korán, bár
lehet hogy az éjszaka sikeredett
hosszúra? Itt Zetelaka 4:1-re nyert, és

ezzel a bronzérem is hozzájuk került.
A döntôben a rendes játékidôben 2:2-
es állásnál fújta le a bíró a mérkôzést,
és következhettek a büntetôk, melyet
mi, a balatonfenyvesiek nyertük, így
ebben az esztendôben itthon tartottuk
a Székely kupát, Kismarosnak meg
kellett elégednie az ezüstéremmel.
A díjkiosztó utáni közös ebéden az-
zal búcsúztunk egymástól, hogy
jövôre találkozunk Balatonföldváron.
Köszönet mindenkinek, aki munkájá-
val, részvételével hozzájárult a ren-
dezvény sikeréhez. (Lg)

Becsöngettek
A Fekete István 
Általános Iskola hírei

Alsó tagozat

1. helyezés: 1.o. 1599 kg: 14 = 114 kg tanulónként
2. helyezés: 3.o. 1310 kg: 12 = 109 kg tanulónként
3. helyezés: 2.o. 1768 kg: 17 = 104 kg tanulónként
4. helyezés: 4.o. 1085 kg: 12 =   90 kg tanulónként

Felsô tagozat

1. helyezés: 7.o. 2135 kg: 12 = 178 kg tanulónként
2. helyezés: 6.o. 1537 kg: 11 = 140 kg tanulónként
2. helyezés: 8.o. 2512 kg: 18 = 140 kg tanulónként
3. helyezés: 5.o. 1813 kg: 17 = 107 kg tanulónként
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– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványo-
zó mester vállalom régi tetôk
felújítását, új tetôszerkezetek
ácsolását, fedését, valamint
belsô burkolást és gipszkarto-
nozást, kerti pihenôk, teraszok,
kocsibeállók elkészítését. Ba-
latonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.:
30/387-6573.

– Olasz–magyar, magyar–olasz
fordítást, tolmácsolást, idegen-
vezetést, pályázatírást, vadá-
szatot vállalok.
ajogbolcsoje@gmail.com Tel:
06-30/472-8704

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

– Mosógépek, mosogatógépek,
villanybojlerek, elektromos fû-
nyírók, egyéb háztartási gépek
javítása! Kránicz István Tel.:
30/904-4527

– Veszélyes fák kivágása, fûnyí-
rás, kertrendezés, takarítás, la-
katosmunkák. Tel.: 85/362-151,
30/986-2565.

– MINDEN AMI VILLANYSZE-
RELÉS! Farkas András vil-
lanyszerelô lakások, házak, 
irodák, üzletek, mûhelyek vil-
lanyszerelése. Fogyasztásmérô
helyek készítése. ÉVÉ felül-
vizsgálatok. Tel.: 30/275-1577,
farek01@gmail.com Balaton-
fenyves, Fenyvesi u. 214.

– Tanárnô tanuló felkészítést vál-
lal fôleg matematika–kémia– 
fizika tárgyakból. Érd.: 70/541-
3042

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

– Mûanyag nyílászárók beépíté-
se! Kérjen árajánlatot! Dallos
Építôanyagkereskedés Tel.:
85/363-226

– Redôny értékesítés, szerelés-
sel együtt is. Alumínium hôszi-
getelt, mûanyag, szúnyogháló-
val is. Érd.: Dallos Imre építô-
anyag kereskedô. Balatonfeny-
ves, Nimród u. 35/2 Tel.:
85/363-226

– Angol tanítás minden szinten,
érettségire és nyelvvizsgára 
való felkészítés szaktanártól
Fenyvesen. Tel.: 20/962-2687

– Mindig-tv, parabola antennák,
számítástechnikai- és telefon-
hálózatok építése és karbantar-
tása, javítása: Kolviamár Kft.
Kolip Zoltán 20/247-2343

– Kômûves és burkoló munkát
vállalok. Zrínyi Péter – 70/334-
9402 

– Kiadó Balatonfenyvesen a Ha-
lász utcában 3 fô részére egy
családi ház. Érd.: 30/594-2814

– ELADÓ 1 db 125 literes mély-
hûtô láda, 1 db 4 lángos Ka-
rancs típusú gáztûzhely, 1 db
Lehel **-os, 160 literes hûtô-
szekrény. Érd.: Balatonfenyves,
Petôfi u. 102.

– Eladó egy Samsung 72 cm-es
sík képernyôs, 7 éves TV. Ára:
35 000 Ft.

– Gitta Fodrászat (férfi, nôi, gyer-
mek) és körömkozmetika (ma-
nikür, pedikür, mûköröm) szere-
tettel várja vendégeit Bala-
tonfenyves, Vörösmarty u. 15.
szám alatti üzletében (a virág-
bolt mellett). Bejelentkezés:
fodrászat 30/321-4146, köröm-
kozmetika 30/716-3258

– Családi ház Balatonfenyves
központjában szeptember 1-tôl
hosszú távra kiadó. Fûtési
lehetôség: cserépkályha és
gázkonvektorok. Ár megegye-
zés szerint. Érd.: 30/691-7027

– ELADÓ: 1 db szakszerûen szét-
bontott cserépkályha 80×80×170,
három oldalú, falhoz építhetô,
egy aknás; 1 db 4 kalóriás ve-
gyes tüzelésû hamutárolós,
elején cserép kivitelû hátsó
füstcsöves kályha; 1 db kétré-
szes 1960-as szekrény, kétaj-

tós + kétajtós vitrines dió színû,
2 db hozzá illô függönykarnis-
sal; 1 db lábbal hajtós, mûködô
Singer varrógép, 1 db 80 lite-
res, egy évet használt villany-
bojler, 1 db Siesta gázkályha.
Érd.: mtibi55@freemail.hu vagy
20/374-1729

– ELADÓ 1 db jó állapotban levô
szôlôprés, 1 db szôlôdaráló.
Érd.: 30/769-8657

– Cirmos, fekete kiscicákat aján-
dékoznék állatbarátoknak! Vass
G. u. 7. Tel.:85/363-456

– ELADÓ 3 ajtós polcos szek-
rény, nôi ezüst ékszerek, nôi
bundák, AVON kozmetikumok,
könyvek és egyéb apróságok.
Érd.: 20/471-7225 vagy szliv-
ka86@freemail.hu

– Eladó egy újszerû, megkímélt,
háromfunkciós babakocsi esô-
védôvel (kék-drapp) 10 000, egy
bébi ringató új állapotban (fém-
vázas) 5000, egy színes ját-
szószônyeg, felpatentolható ol-
dalakkal 4000 forintért. Tel.:
20/383-5206.

Az apróhirdetések közzététele díj-
mentes, a hirdetések tartalmáért
felelôsséget nem vállalunk!

Tisztelt Hirdetôink! Kérjük, már a
feladáskor jelezzék, mennyi idôre
kérik megjelentetni a hirdetésü-
ket, a hirdetések megnövekedett
száma miatt ugyanis apróik egy
idô után automatikusan kikerül-
nek a rovatból. Köszönjük!

APRÓ

Novemberi számunk lapzártája

október 20.

ULTI BARÁTI KÖR. A legutóbbi

találkozó eredménye: 1. Hackl

Gyula, 2. Papp György, 3. Dégi

János. A következô találkozót

október 14-én vasárnap rendez-

zük a Játékbárban.További infor-

máció a helyszínen vagy Hackl

Gyulától (30-406-2043) kérhetô.
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SZENT ERZSÉBET 
PLÉBÁNIA
A vasár- és ünnepnapi szentmisék
idôpontjai nem változnak: Mária-
templom 9 órakor, Nagytemplom
10.30-kor, az Alsóbélatelepi kápol-
nánkban szombatonként 17 órakor,
de itt novembertôl-márciusig csak
minden utolsó szombaton 16 órakor.
A szentmiséket látogató hittanoso-
kat kérem, iratkozzanak fel a misék
után a sekrestyében/öltözôben,
amennyiben elsôáldozók vagy bér-
málkozók akarnak lenni. Örömmel
közlöm, hogy a hittanosok aránya
évrôl-évre nô az iskolában.
Az idei tanévben – az általam java-
solt és nagy megelégedésemre is a
hitoktatást végzô Rácz Jánost – a
püspök úr erre az iskolai évre is ki-
nevezte hozzánk, 4 csoportban he-
ti 8 órában oktat. Közelebbit tôlem
és természetesen az iskolától tud-
hatnak meg a kedves szülôk.
Mindenszentekkor szívesen áldom
meg a síremlékeket a temetôkben.
Szíveskedjenek az idôpont egyez-
tetése érdekében nálam jelentkez-
ni. A mobilszámom a régi: 30/339-
8787. Vidékrôl célszerû mail-ben
érdeklôdni: revify@invitel.hu

Ify Géza plébános

Ezüstfenyôk Erdélyben
Szeptember közepén az „égig érô fenyôfák országában”, Erdélyben jártunk, mi,
balatonfenyvesi ezüstfenyôk, az Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület.
Nyár elején vetette fel Kati, elnökünk, mit szólnánk egy kiránduláshoz? Ha felkeres-
nénk testvértelepülésünket: Zetelakát, Zeteváralját, ha eltöltenénk négy napot Szé-
kelyföldön, átutazva Kalotaszegen, bepillantva a Mezôségbe? Hamar összeállt az
utazók csoportja. A 39 fô nagyobb része egyesületi tag volt, de örömmel fogadtuk
ismerôseink, barátaink jelentkezését is.
Este 8-kor indult buszunk Fenyvesrôl. Utunk talán legnehezebb szakasza volt ez az
éjszakai utazás. De mire megvirradt, már Erdélyben jártunk, és hallgathattuk ide-
genvezetônk, Orosz János sok ismeretet, érdekes adatokat tartalmazó tájékozta-
tóját a Tordai hasadékról, Aranyosgyéresrôl, Radnótról.
Délelôtt 10 körül érkeztünk Szovátára, a „székelyföldi Balaton”-hoz. Innen Parajdra
vezetett utunk (sóbánya), majd Korond, a Székelyföld legjelentôsebb fazekas köz-
pontja volt következô állomásunk. Innen a híres székely író, Tamási Áron szülô-
falujába, Farkaslakára érkeztünk. Szülôföldjéhez való ragaszkodásának legszebb
kifejezése az Ábel-trilógia, melynek híres mondatát mindenki ismeri: „Azért va-
gyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”. Megnéztük Tamási Áron em-
lékmûvét, a Szervátiusz testvérek alkotását, és a fenyvesi Ezüstfenyô Egyesület
nevében koszorút helyeztünk el az író sírján.
Késô délután érkeztünk szálláshelyünkre, Zeteváraljára, a Csilla panzióba, ahol
Máthé Lajos tulajdonos és lányai nagy szeretettel, bôséges és nagyon finom va-
csorával, frissen vetett ággyal vártak bennünket.
Másnap reggel elmentünk a zeteváraljai általános iskolába és óvodába. Sok-sok édes-
séget vittünk a gyerekeknek, akik ezt meg is érdemelték: udvariasak, tisztelettudóak,
kedvesek voltak, kérésünkre énekeltek, szavaltak, kérdéseinkre szívesen válaszoltak.
Öröm volt látni az egyik faliújságon a sok szép balatonfenyvesi képeslapot, fényképet.
Aztán irány Segesvár, majd Fehéregyháza, ahol 1849. július 31-én egykori harcos-
társai utoljára látták élve Petôfi Sándort, a forradalmár költôt. Itt, a Petôfi emlékmû-
nél is elhelyeztünk koszorút egyesületünk nevében.
Tovább utazva elkanyarodtunk Székelyderzsre, ahol meglátogattuk az unitárius
székelyderzsi erôdtemplomot. Ez az erôdtemplom az egyik leglátványosabb, legér-
dekesebb látnivaló egész Székelyföldön. A templom az UNESCO világörökség ré-
sze, uniós pénzbôl elkezdték teljes felújítását! Ezt követôen Székelyudvarhelyen
töltöttünk pár órát, bepillanthattunk az aznap nyílt, nagyon szép, igényesen meg-
rendezett három napos „Gyümölcsfesztivál”-ra.
Az esti bôséges vacsora után szabad foglalkozás, beszélgetés, kártyázás és fakul-
tatív kocsmalátogatás volt. Ez utóbbi program nemcsak a finom Hargitha vagy a
Csiki sör miatt volt érdekes, hanem alkalmunk volt találkozni és beszélgetni falubeli
emberekkel is.
Harmadik nap Mádéfalván, Gyergyószentmiklóson, a Gyergyói-havasokon át utaz-
va elmentünk a Gyilkos-tóhoz és a Békás szoroshoz. Most is lenyûgözô volt! 
Visszafelé tettünk egy kitérôt a Gyimes szoroson át Gyimesbükkig, az ezeréves 
határig, majd Csíksomlyó, Csíkszereda volt az úti célunk. Csíksomlyó Erdély leghí-
resebb búcsújáró helye, a római katolikus székelyek és csángók vallási központja,
az erdélyi ferencesek központja.
Este búcsúvacsora várt bennünket, majd az elôzô estihez hasonló program.
Másnap, vasárnap reggel indultunk haza.
Orosz János javaslatára közösen úgy döntöttünk, hogy Kolozsváron töltünk egy-két
órát. Így is történt. Kolozsváron megnéztük a Szent-Mihály templomot, Erdély má-
sodik legnagyobb gótikus templomát, Mátyás király lovas szobrát, Fadrusz János
alkotását, Kolozsvár jelképét.
Felkerestük Mátyás király szülôházát és csodálkozva, örömmel láttuk, milyen szép
lett Kolozsvár fôtere, belvárosa a korábbi évekhez képest.
Késô délután indultunk tovább, és néhány pihentetô megállást követôen éjfél után ér-
keztünk Balatonfenyvesre – kissé fáradtan, de sok-sok szép élménnyel gazdagodva.
Az utazó csoport nevében ezúton is köszönetet mondok elnökünknek, Katinak, aki
felvetette az utazás ötletét, és megszervezte azt. Köszönet Lombár Gábor polgár-
mester úrnak az útvonal-tervezésért, Orosz Jánosnak, a profi idegenvezetésért,
Zsuzsának, a pénzügyek precíz intézéséért, Lázár Marika utastársunknak, aki – ha
szükség volt rá – azonnal és segítôkészen tolmácsolt románról magyarra, és for-
dítva. Buszvezetôink jól vezettek, szimpatikusak, barátságosak voltak.
A négy nap alatt csoportunkban új ismeretségek, barátságok is kötôdtek. Jól érez-
tük magunkat, sok szépet láttunk a 2200 kilométeres utunkon. Akik jártak már 
Erdély más részein is, azok tudják, van még bôven látnivaló! Lehet, hogy el kelle-
ne látogatnunk Nagyváradra, Torockóra, Marosvásárhelyre, Sepsiszentgyörgyre,
Csernátonba, Brassóba is?

Fekete János

Az vagy nekem…
E szavakkal kezdôdik Shakespeare
örökérvényû szonettjének vissza vis-
szatérô refrénje.
Mondandója pedig az, hogy sokszor
nem is tudjuk megfogalmazni, hogy
mennyire sokat jelentenek számunk-
ra szeretteink. Arról nem is beszélve,
hogy szégyelljük talán az érzelmein-
ket szavakba önteni.
Pedig kár, hiszen nem szabad úgy
nyugalomra hajtani a fejünket, hogy
maradjanak kimondatlan gondolataink.
Minderre persze akkor döbbenünk rá,
ha elveszítjük szerettünket, és hogy
mennyire is ragaszkodtunk hozzá, azt
csak akkor tudjuk meg, amikor nincs.
Keserû igazság ez, nagyon szomorú
rádöbbenés.
Becsüljük hát meg az elôttünk járó-
kat, az idôsebbeket, akik munícióval
láttak el bennünket, erôt adtak, ami-
kor szükségünk volt a segítségre.
Október elseje az idôsek világnapja.
Kívánok minden fenyvesi idôs ember-
nek sok csendes, szép esztendôt,
közös élményeket, mindehhez jó
egészséget!

Lombár Gábor
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Vízszintes

1. Egyes szám elsô személy 3. Kö-
tôszó 5. Így, …, amúgy 8. Izomban
van 9. Bátor igéje 10. Idegen levegô
12. Csodás történet 13. Négyes! 14.
Belügyminisztérium röv. 16. Fogor-
vosnál mondjuk 17. Olasz út, utca 
20. Sikeresen árul 23. Internetes kö-
zösségi oldal 24. Mezô 25. Férfinév 

Függôleges

1. Kitüntetéssel járhat 2. Van felesége
3. Lám 4. Ismételt ne 5. Elôkelô férfi
6. Idegen gáz 7. Igen, angolul 8. Ho-
mo sapiens 11. Révész Sándor név-
betûi 15. Szorító eszköz 17. Volkswa-
gen röv. 18. Két i 19. Éva idegen vál-
tozata (AWA) 21. Élet 22. 3D 23. Iza-
bella becézve 26. Ûrlény, filmcím 
27. Segédmunkás röv.

E havi rejtvényünk beküldési határideje: október 20.
Múlt havi rejtvényünk megfejtése: „Ha naponta almát eszel, orvosságot ritkán
veszel.” Radák Kata felajánlását nyerte: Király Tibor, Tavasz u. 78.

KOCKAVADÁSZAT

Tisztelt 
Kutyatulajdonosok!
2013 január elsejétôltôl minden 4 hó-
napos kor feletti kutyát chippel kell el-
látni a (115/2012. (VI.11.) Korm.rend.
szerint. Csak chipes kutyát LEHET
beoltani veszettség ellen. Tudjanak
róla, mert kutyasétáltatás közben is
megállíthatnak az utcán, és a közte-
rület felügyelôk ellenôrizhetik a ku-
tyust, ha nincs chipezve, akár meg is
büntethetnek!
Pár szó magáról a mikrochiprôl. Az
egyedi állat-azonosítás célját szolgál-
ja, az állatok nyakának bal oldalába
kerül beültetésre, egy rizsszemnyi
méretû üvegkapszulában lévô elekt-
romágnesesen gerjeszthetô ideigle-
nes adó-vevô. Ezt a detektor, mellyel
azonosítani tudjuk a chipet, gerjeszti,
és csak az alatt a rövid idô alatt 

(2-5 másodperc) detektálja azt a 
15 számjegyet, amelyet a chipbôl ér-
kezô elektromos jelek alapján vissza-
kódol. Tehát a chip nem tartalmazza
a gazda adatait, nevét, címét, tele-
fonszámát, email címét. A beültetett
chip adatait: a kutya neve, szôrzete,
színe, ivara , szül. ideje, fajtája, a tu-
lajdonos adatait   
A beavatkozás összetettsége miatt,
ha lehet, a kötelezô chip beültetést a
rendelôben célszerû elvégezni. A re-
gisztráció a behelyezéssel együtt
3500 Ft-ba kerül. Kérem, hogy keres-
senek fel a balatonfenyvesi rendelô-
ben. A bejárat a Közép utca felôli ka-
punál, minden nap délután 1 és 3 óra
között. Idôpont egyeztetés után más-
kor is állok rendelkezésükre. Ne fe-
lejtsék el, hogy a kutyák mirkochippel
való megjelölése kötelezô.

Dr. Szilvássy Györk

Szépasszony az orvosnál, kék folttal
a szeme alatt.
– Ki tette ezt Önnel?
– A férjem.
– De úgy tudtam, hogy ô elutazott.
– .......................................................!
A folytatás a rejtvény megfejtése: a
vízszintes 1., 3., 5. és 28. számnál ta-
lálható.
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