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Az önkormányzat kommunális dolgozói belefog-
tak a közterületeken a kertészeti feladatok vég-
rehajtásába. A hosszú tél késleltette a munka-
kezdést, de a sok hóesés között szerencsére
mégis akadt néhány nap, amikor már lehetett dol-
gozni. Az elmúlt év során a Vörösmarty utcában
a Bevásárló utca és a Garay utca között elkészült
a járda északi oldalán az új, egységes fasor tele-
pítése. A megkezdett munka folytatásaként most
a Vak Bottyán utca és a Táskai utca közötti sza-
kaszon a kivágásra kerülô fák gallyazása folyik.
Az új fasor telepítésére a tervek szerint idén ok-
tóberben kerül majd sor.

„Csak akkor születtek nagy dolgok,

Ha bátrak voltak, akik mertek”

(Ady Endre)

Ezekben a napokban országszerte azokra a hôsökre
emlékezünk, akik 1848–49-ben voltak olyan bátrak, hogy
egész Európára ható, az áporodott, az idô által jócskán
meghaladott feudális rendszer végleges kisöprésére te-
gyenek kísérletet.
1848. március 15-én reggel a Pilvax Kávéház pincére va-
lószínûleg nem is sejthette, hogy valami nagy-nagy dolog
készül annál az asztalnál, ahonnan a vékony bajszú Petôfi
és néhány fiatal társa indult el, hogy hangot adjanak a 
lelküket feszítô igazságérzetnek és szabadságvágynak.
Kis csoportjukhoz elôször az egyetemisták majd a pesti
polgárok csatlakoztak, s hamarosan a pesti Széna téren
(ma Kálvin tér) vásározó parasztok. A Nemzeti Múzeum
lépcsôinél már az egész nemzethez szónokolhattak sza-
badságról, hazaszeretetrôl, függetlenségrôl, sajtószabad-
ságról, egyenlôségrôl, testvériségrôl és az elnyomás min-
den formájának tagadásáról.
„Talpra magyar!” – kiáltotta akkor Petôfi és a nemzet visz-
szakiáltott. „Rabok legyünk, vagy szabadok?” – hangzott
fel a kérdés, és a magyar nép sorsot választott magának.
A döntés megremegtette a büszke császárváros Habs-
burg urait. Kossuth joggal írhatta le késôbb, hogy azon a
napon ô volt a helyzet ura Bécsben. A szintén a szabad-
sága elsô napjait élô bécsi nép diadalmenetben kísérte ôt
hálából a számára is követelt alkotmányért.
Március tizenötödike a magyarság öntudatra ébredésének
ünnepe. Egy elnyomott nép élni akarásának végsô és elke-
seredett kiáltása, amely megmutatta, hogy él még egy
nemzet a Kárpátok karéjában, amely képes hangot adni ér-
zéseinek, vágyainak, képes az öngondoskodásra. Nem kér
többet a hazugságokból, az elnyomásból. Nem akar többé
másodrendû polgár lenni saját hazájában és Európában.
1848. március 15-dike hatalmas pillanat volt, a nemzet
nagy pillanata. Minden szív egyszerre dobbant, minden
lélek egymáshoz ért egy varázslatos másodpercre. Az el-
nyomás évszázadai után a nemzet megtalálta önmagát.
Méltóvá vált egykor dicsô ôseihez.
Amikor a negyvennyolcasokra emlékezünk nem csupán a
múltra kell gondolnunk, hiszen az már a nemzeti mitológia
része tele drámai és csillogó jelenetekkel, az egyik olda-
lon hôsökkel, a másikon cselszövôkkel. Amikor magunk
elé idézzük a heves, ifjú Petôfit, Jókait, Vasvárit, a meg-
fontolt, elôre látó Kossuthot, észre kell vennünk a jövô fel-
adatait is. Azt, hogy a ma Európájában is csak az öntuda-
tos, bátor, összetartó, megújulásra és tettre kész nemze-
tek maradhatnak talpon. Van dolgunk hát nekünk is. „…ez
a mi munkánk; és nem is kevés.” (Gyanó Józsefné)
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Egyhangú szavazással fogadta el legutóbbi ülésén a képviselô-testület a jelen-
tést a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az elmúlt ülés óta történ-
tekrôl, valamint a 2012 II. félévében hozott határozatok végrehajtásáról.
Elfogadta a 2013 évi közbeszerzésekrôl szóló rendeletét – melyre a Közbe-
szerzésekrôl szóló 2011 évi CVIII tv elôírásai rendelkeznek a következôként
„…eljáró ajánlatkérôknek, valamint a központosított közbeszerzés során az aján-
latkérésre feljogosított szervezet – a költségvetési év elején, legkésôbb március
31 napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni…” A terv a
mi esetünkben ebben az esztendôben a KEOP pályázat keretében megvalósí-
tandó Imre majori ivóvízberuházás közbeszerzési kötelezettségét tartalmazza.
Kiírta a testület a köztemetô üzemeltetésére vonatkozó pályázatot, tekintettel
arra, hogy a régi szerzôdés december végével lejárt. A pályázat kiírására vo-
natkozó kötelezettséget a temetôkrôl, és a temetkezésekrôl szóló törvény és
annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet írja elô.
Az Alkotmánybíróság múlt esztendô végén megállapította a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló törvény azon paragrafusainak alkotmányellenes-
ségét melyek a közösségellenes magatartásokra vonatkozó felhatalmazást 
adták, így felhatalmazó rendelkezés híján a helyi rendeletünket hatályon kívül
kellett helyezni. A kérdés  törvényi felhatalmazás után ismételten  helyi rende-
lettel kerül szabályozásra.
Az üdülési idényre vonatkozó felkészülésrôl szóló elôterjesztést egyhangú sza-
vazással fogadta el a testület, mely során 15 pontban foglalták össze a teen-
dôket. A felkészülés három ütemben történik, mely szerint a húsvéti hétvége,
pünkösd, és a nyári üdülési idény idôpontjai határozzák meg munkatársaink
programját, errôl munkaterv készül, és azt több alkalommal a testület szakbi-
zottsága is figyelemmel kíséri.
Elfogadta a testület hat szavazattal egy tartózkodással az önkormányzatunk
2013 évi költségvetésérôl szóló rendeletet: idén 630 336 000 Ft lesz annak
végösszege, melybôl fejlesztésre, beruházásra, felújításra ennek az összeg-
nek 36 százalékát, 230 000 000 Ft körüli összeget fordíthatunk. A költségvetés
tervezése lassan, de körültekintôen történt, figyelembe kellett venni, hogy a
közigazgatás átalakítása során kialakultak s ez év január 1-vel megkezdték
mûködésüket a járások – a mi esetünkben Fonyód székhellyel.
Január elsejével a 3000 fô állandó lakosnál kisebb településeken az iskolák
mûködtetése is állam feladata lett. A Könyvtár, és a konyha mûködtetése átke-
rültek az önkormányzathoz. Az eddigi normatív finanszírozási rendszert felvál-
totta a lakosság számon, és feladatmutatókon alapuló feladatfinanszírozás.
Tudott tény, hogy Balatonfenyves az elmúlt két évtizedben mindig rendezett
biztonságos gazdálkodásra törekedett, amely alapja lehetett a felelôs gazdál-
kodásnak. Ebben az esztendôben mûködési bevételeink meghaladják a tárgy-
évi kiadások összegét, tehát mûködési többlettel számolhatunk. Költségveté-
sünket részletesen megismerhetik a község honlapján.
A gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény rendelke-
zik a gyermekétkeztetés szabályairól.
A térítési díjak aktualizálása szükségessé vált: 12 százalék díjemelés indokolt.
A döntés értelmében a vendégétkezôk által fizetendô térítési díj 2013. március
1-tôl 799 Ft/adag.
A múlt esztendôben született döntés a település rendezési tervének felülvizs-
gálata során elvégzendô partnerségi egyeztetésekrôl. Ennek jelentôsége ab-
ban rejlik, hogy az egyeztetôi kör bevonásával egy, a lehetôségekhez mérten
naprakész rendezési terv készül, mely a község életét annak minden terén ké-
pes szabályozni.
Döntött a testület egy balatonfenyvesi kisgyermek bölcsôdei ellátásának támo-
gatásáról, ahhoz 2013. március 1-tôl a napi 1765 Ft hozzájárulást biztosít a
gyermek 3. életévének betöltéséig.
Egyhangú szavazati aránnyal az Önkormányzati törvény (Mötv) hatályba lé-
pése következményeként döntött a testület a Délnyugat Balatoni Hulladék-
gazdálkodási Társulási megállapodás módosításáról, melyet követôen taggyû-
lésen születhet döntés a Társuláshoz csatlakozó 9 település felvételérôl.
Döntött a testület a Fenyves-alsói strandon lévô üzletsorban található legna-
gyobb üzlet bérbeadásáról, meghatározta annak éves bérleti díját, bérleti idô-
tartamát, a bérleti díj fizetésének módját, valamint a pályázat benyújtásának
határidejét. (Lombár)

A községházáról jelentjük

Nagy Ildikó falugazdásszal
az alábbi telefonszámon lehet

idôpontot egyeztetni:
30/571-1892

Tisztelt Fenyvesiek, kedves
Szülôk! Kérjük, hogy adójuk
1 százalékával az idén is tá-
mogassák a Gyermekeinkért
Balatonfenyves Alapítványt.
Alapítványunk adószáma:
19198956-1-14, számlaszáma:
11743095-22116000. Ez úton
is megköszönjük az elôzô
években tett felajánlásaikat,
mely alapítványunk egyik
legjelentôsebb bevételi for-
rása. Az Alapítvány kurató-
riuma

A Községi Könyvtár 
nyitvatartási ideje 

Hétfô, csütörtök:
13–16 óra

Kedd, szerda, péntek:
10–12, 13–16 óra

Telefon: 85-560-330,
e-mail: k9115@koznet.hu

SZENT ERZSÉBET 
PLÉBÁNIA
Nagyheti- és húsvéti szertar-
tások (körmenet) szentmisék
rendje
Nagytemplomban: nagypénteken
március 29-én, 18 óra 30 perc-
kor, nagyszombaton szintén,
húsvétvasárnap és hétfôn 10 óra
30 perckor. Mária templomban:
nagypénteken 17 órakor, nagy-
szombaton 17 órakor feltáma-
dási körmenettel, húsvétkor és
másodnapján 9 órakor. Az Alsó-
bélatelepi kápolnában: húsvét-
vasárnap 17 órakor. Plébános

Áprilisi számunk lapzártája

március 20., 12 óra
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A járások kialakítása a közigazgatás
átfogó, a közjót szolgáló átalakításá-
nak, a Jó Állam kialakításának egyik
legfontosabb eleme. A járások az 
államigazgatás legalsóbb területi
szintjét jelentô egységek, melyek az
államigazgatási tevékenységek, szol-
gáltatások döntô többségét minden
magyarországi állampolgár számára
elérhetô közelségben és magas
minôségben biztosítják. A magyar
közigazgatás közelebb került az ál-
lampolgárokhoz ez által jobban betöl-
ti eredeti rendeltetését. Az elôkészítô
háttérmunka több mint egy évig zaj-
lott, és 2013. január elsejével a fô-
városi kerületeket nem számítva or-
szágszerte 175 járás alakult meg.
1950-ben 140, a járási rendszer
1983-as megszüntetésekor pedig 83
járás mûködött. Idén januártól ismét
elindultak a járások, a nyolc Somogy
megyei járásszékhelyen pedig a Kor-
mányhivatalhoz tartozó járási hivata-
lok is megkezdték mûködésüket. A
területi közigazgatás átalakítása egy
folyamat, melynek végállomása 2013
végére a jelenlegi okmányirodák bá-
zisán létrejövô vidéki kormányabla-
kok elindulása lesz.
A járási hivatalok legfontosabb fel-
adata a megyei szintnél alacsonyabb
szinten jelentkezô államigazgatási
feladatok ellátása, hogy azok kiváló
színvonalon minden állampolgár 

számára elérhetô közelségben le-
gyenek.
A Fonyódi Járási Hivatal vezetôje 
Dr. Nagy Szabina. Dr. Nagy Szabina
1979-ben született Siófokon. 2001-
ben a Budapesti Közgazdaságtudo-
mányi és Államigazgatási Egyete-
men igazgatásszervezô diplomát
szerzett, 2005-ben a Pécsi Tudo-
mányegyetemen jogászként dokto-
rált. 2001-tôl a balatonszemesi pol-
gármesteri hivatalban általános igaz-
gatási ügyintézôként dolgozott, majd
2007-tôl a tabi polgármesteri hivatal
hatósági irodavezetôje és aljegyzôje
volt. 2010-tôl mostani kinevezéséig a
fonyódi polgármesteri hivatalban ha-
tósági osztályvezetôi és aljegyzôi 
feladatokat látott el.
A Fonyódi Járási Hivatal székhelye:
Fonyód. A fonyódi járáshoz tartozó
települések: Balatonboglár, Balaton-
fenyves, Balatonlelle, Buzsák, Fo-
nyód, Gamás, Gyugy, Hács, Karád,
Kisberény, Látrány, Lengyeltóti, Or-
dacsehi, Öreglak, Pamuk, Somogy-
babod, Somogytúr, Somogyvámos,
Somogyvár, Szôlôsgyörök, Visz.
Cél – a Fonyódi Járási Hivatalban is –
hogy az állam és az ügyét intézni kí-
vánó polgár közötti találkozásokat az
ügyfélbarát hozzáállás, az udvarias-
ság, a precizitás és a hatékonyság
jellemezze. A Fonyódi Járási Hivatal
szervezete magában foglalja a törzs-

hivatalt, valamint a járási gyámhiva-
talt, a járási földhivatalt és a járási hi-
vatal munkaügyi kirendeltséget.
A törzshivatal látja el a korábbi jegy-
zôi feladatok közül pl.:
– az okmányirodai feladatokat, 
– egyes szociális igazgatási ügyeket

(közgyógyellátás, egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság,
ápolási díj, idôskorúak járadéka),

– egyes köznevelési feladatokat, 
– a menedékjogi ügyeket,
– egyes állategészségügyi feladato-

kat (pl.: cirkuszi menazséria, állat-
otthon engedélyezés),

– egyes vízügyi, környezetvédelmi
hatásköröket.

A törzshivatal látja el a fentieken felül
a megyei kormányhivataloktól átvett
szabálysértési feladatokat is. A fel-
adatvégzés a járásszékhelyen, azaz
Fonyódon valósul meg, de a szociális
igazgatási ügyek intézésére lehetô-
ség van a járási hivatal lengyeltóti ki-
rendeltségében is. Azokon a telepü-
léseken, ahol a járási hivatal nem tart
fenn kirendeltséget, a települési ügy-
segédek tartanak hetente legalább
egy alkalommal ügyfélfogadást. Fon-
tos megemlíteni, hogy az okmányiro-
dák az állampolgárok által már meg-
szokott helyszíneken mûködnek to-
vább. A járási hivatalok vonatkozásá-
ban Somogy megyében egységes
ügyfélfogadási rend kialakítására ke-
rült sor, ebben a helyi sajátosságokat
figyelembe véve lehet eltérés.

Elindult a Fonyódi Járási Hivatal

Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Fonyód 08:00–12:00 08:00–12:00 08:00–12:00 nincs ügyfélfogadás 08:00–13:00
13:00–16:00 13:00–16:00 13:00–16:00

B.boglár 08:00–12:00 nincs ügyfélfogadás 08:00–12:00 08:00–12:00 08:00–13:00
13:00–16:00 13:00–16:00 13:00–16:00

Balatonlelle nincs ügyfélfogadás 08:00–12:00 08:00–12:00 08:00–12:00 08:00–13:00
13:00–16:00 13:00–16:00 13:00–16:00

Lengyeltóti 08:00–12:00 08:00–12:00 08:00–12:00 nincs ügyfélfogadás 08:00–13:00
13:00–16:00 13:00–16:00 13:00–16:00

A Fonyódi Járási Hivatal okmányirodáinak az ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint alakul:

Az okmányirodák elérhetôségei:

Fonyód, Ady E. u. 39. telefonszám: 85/361-214, 85/361-852
Balatonboglár, Erzsébet u. 11. telefonszám: 85/550-074
Balatonlelle, Petôfi S. u. 2. telefonszám: 85/550-085
Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. telefonszám: 85/330-540

A Fonyódi Járási Hivatal törzshivatalában, valamint a Fonyódi Járási Hivatal Lengyeltóti Kirendeltségében 
az ügyfélfogadás rendje a következô:

hétfô és szerda 8.00–12.00 óra 13.00–16.00 óra
kedd és csütörtök 8.00–12.00 óra délután nincs ügyfélfogadás
péntek 8.00–13.00 óra

A törzshivatal elérhetôsége: Fonyód, Fô utca 19. Tel.: 85/360-160, 85/560-054
A kirendeltség elérhetôsége: Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Tel.: 85/330-540

Dr. Nagy Szabina hivatalvezetô

fenyv_mÆrcius.qxd  2013.03.05.  12:33  Page 3



FENYVESI ÚJSÁG KÖZ(SÉGI)ÉLET 2013. MÁRCIUS

4

Sulifarsang

Zrínyi Ilona 
matematikaverseny
Február 15-én rendezték meg az ál-
talános iskolák 3-8. évfolyamai és a
középiskolák 9-12. évfolyamai szá-
mára a Zrínyi Ilona Országos Mate-
matikaverseny megyei fordulóit. Ösz-
szesen 62 276, megyénkben 1152
diák vett részt a feladatok megoldá-
sában. Iskolánkat nyolc tanuló képvi-
selte (Kémenes Dániel, Péter Márk,
Rózsahegyi Nikolett, Sáfár Zsófia 5. o.,
Ôsz Tímea Kincsô 6. o., Harmath
Klaudia, Harsányi Anna Kamilla és
Kiss József Krisztián 7. o.), bevetve
minden tudásukat. A pontszámok
alapján különösen szépen szerepelt
Harmath Klaudia, de a helyezéseket
csak a megyei eredményhirdetés
után tudjuk meg.
Gratulálunk és további jó versenyzést
kívánunk minden résztvevônek!

Balogh Tünde

Mint már az eddigi évek során, most
is sor került a farsangi bálra. Február
16-án, szombaton, 3 órakor kezdô-
dött a mulatság, amelyet az alsós
gyerekek verse indított, miközben a
szülôk által készített ízletes fánkokkal
kínálták a nézôket. A nagykanizsai
„Swans Balett és Tánciskola” fellépôi
kezdték a felvonulást, majd a feny-
vesi táncosok is bemutatták, amiket
eddig tanultak. Sokan beöltöztek idén
is, voltak, akik egyedül, voltak, akik
csoportosan. Különösen nagy sikert

aratott az elsô osztályosok „Gyer-
mekszimfónia” címû elôadása, bájos
volt az Avatar tánca, elvarázsolt ben-
nünket a kígyóbûvölô. Jól megijesz-
tette a zsûrit az ôrült tudós a bom-
bájával, sokat nevettünk az „iskola
öreg diákjain” (8. osztály). A legjobb
elôadó díját érdemelte ki a fenyvesi
mazsorettek tánca. A zsûri pontozá-
sa közben tombolát vásárolhattunk,
táncolhattunk és ehettünk-ihattunk
kedvünkre. A fiatalok „szívküldivel”
szép idézeteke üzenhettek, akinek

csak akartak. Ezután következett az
eredményhirdetés, amit izgatottan
vártunk. A gyôztesek megkapták ju-
talmaikat, ezután elfogyaszthatták a
tortájukat, majd elindult a buli, amely
az alsósoknak este 6 óráig, nekünk,
felsôsöknek pedig 7 óráig tartott.
Köszönjük a szülôknek a sok tombo-
la felajánlást és a segítséget a büfé-
ben, segítségükkel az idei évben is
jól érezhettük magunkat!

Dömötör Rebeka Szilvia 
és Pucskó Rozi Zselyke
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Február végén, arra az elhatározásra
jutottunk, hogy elûzzük a telet! Már a
kicsik is konkrétan megfogalmazták
vágyaikat: „szeretnénk a zöld fûben
bukfencezni, szeretnénk nagyokat
sétálni, szeretnénk horgászni és azt
is szeretnénk, hogy melegen süssön
a nap!” Elhatározásunkat a negyven-
hét kis óvodás olyannyira támogatta,
hogy jelmezbe öltözve, riogatni kezd-
ték a telet. A tavasz-tündér, a kalóz, a
boszorkány, a varázsló és mások

bôrébe bújva próbálták a tél hatalmát
megtörni. Mátyásaink – kettô is van –
pedig ígéretet tettek a jég eltünteté-
sére. Farsangi mulatságunk másnap-
ján ugyan fehérré változott még a táj,
de ugyanazon hétvégén el is olvadt a
korábban leesett hó. Sikerült hát, és
örömmel jelentjük: megérkezett a ta-
vasz!
A nagycsoportosaink, meglepetés
táncukkal fantasztikus hangulatot te-
remtettek. Hangos ováció és vastaps

követte produkciójukat. Az édes-
anyák és nagymamák farsangi fánk-
kal kedveskedtek nekünk és ven-
dégeinknek. Mulatságunk második
felében a Vaskarika zenekar húzta a
talpalávalót.
Köszönjük támogatóinknak, hogy fel-
ajánlásaikkal hozzájárultak farsangi
mulatságunk megvalósításához, és
lehetôvé tették gyermekeink számá-
ra, hogy egy élményekben gazdag
programon vehessenek részt!
Támogatóink: Lombár Gábor, Gyanó
Józsefné, Somogyi István, Buza Má-
té, Kalmár Lajos, Haszon Zsolt,
Stamler József, Buza Barna, Novotny
Istvánné, Szabó Tímea, Sáfárné 
Fehér Ildikó, Ludvig Anikó, Friskó
Karolin, Potecz Csaba, Drenkovics
János, Fehérné Novotny Éva,
Barnaki Lajos, Kovács Ferencné, 
Kovács Anikó, Dermisz Kozmetika,
Buzáné Zöld Rózsa, Hermann Gá-
bor, Laskai Tímea, Blum Zoltán, 
Orbán János, Hackl Mónika, Mayer
György, Ari Papírbolt. Egyéb felaján-
lások: Hubertus Agráripari Bt., Zso-Li
Kft., Friskó Virágbolt, Turul Gyógy-
szertár, Kovács Krisztina papírboltja.
Köszönet illeti még az óvodai szmk
tagjait, akik fáradhatatlanul szervez-
tek, segédkeztek az óvónéniknek 
és felkeresték támogatóinkat. Az ese-
mény fotóit az óvoda honlapján 
tekinthetik meg az érdeklôdôk!
(www.balatonfenyves.hu, települé-
sünk, Kisfenyô Óvoda)

H.Sz.

Kisfenyôk farsangja

Diákolimpia
A 2012–2013-as tanévben befe-
jezôdtek a téli idôszak sportversenyei.
Iskolánk tanulói három sportágban
vettek részt. Karatében az Országos
Diákolimpiát Budapesten rendezték,
ahol Péter Márk a kilencedik helyen
végzett. A kaposvári Megyei Diákolim-
pia úszóversenyén Stamler Kata kép-
viselte iskolánkat, 50 méteres hát-
úszásban az elsô korcsoportosok kö-
zött a harmadik helyet szerezte meg.
A teremfoci körzeti fordulóit Fonyódon
és Marcaliban rendezték meg, ahol
három korcsoportban neveztük diák-
jainkat. Eredményeik a következôk:
2. korcsoport: 7. hely, 3. korcsoport:
3. hely, 4. korcsoport: 3. hely. A csapa-
tokban az elsô osztály kivételével min-
den osztályból versenyeztek gyerekek.
Gratulálok az eredményekhez, és si-
keres versenyzést kívánok a tavaszi
atlétikai bajnokságon.

Tábor Tamásné
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– Eladó egy számítógépes íróasztal 
és egy ágynemûtartós szekrény.
Ár megegyezés szerint. Tel.: 30/271-
2537.

– Vállalok új és idôszakos villamos fe-
lülvizsgálatokat magánszemélyek,
üzletek és vendéglátó egységek szá-
mára.
Profilom: erôsáramú berendezések
vizsgálata, érintésvédelmi mérése,
EPH bekötések, villámvédelmi felül-
vizsgálatok, minôsítô iratok készíté-
se, szükség szerint hibajavítás, vil-
lanyszerelés kivitelezés, valamint
munkavédelmi és tûzvédelmi tevé-
kenységek.
Elérhetôség 30/907-2911 
wargavill@gmail.com 

– Balatonfenyvesen gáztûzhely palack-
kal, 120 l-es hûtôszekrény, polcok, 
kisebb szekrények olcsón elvihetôk:
06 93/340-142, az esti órákban.

– Vitorlás csónak, vízi sportszer javítá-
sát vállalom. Tel.: 30/769-8657.

– Személy- és vagyonôri tevékenysé-
get vállalok. Tel.: 30/769-8657.

– Fiatal nyugdíjas házaspár keres
hosszú távra bérelhetô családi házat
reális áron Balatonfenyvesen (2 ku-
tyával).

– Eladó, kiadó, cserélendô 1 panelprog-
ramos budapesti X. emeleti 55 nm-es
1+2 félszobás panellakás felújítva.
Pesten dolgozó és albérletet keresô
családokkal Balatonfenyvesen ház
bérbeadásával cserélhetô kimondot-
tan a rezsi fizetésével bérleti díj nélkül.
Tel.: 30/734-8915.

– ELADÓ egy kültéri/beltéri biztonsági
záras, üveges, fehér mûanyag bejárati
terasz ajtó. Mérete 2 m × 1,8 m, egy
fix és egy nyitható szárny. Balaton-
fenyves, Közép u. 255., tel.: 30/332-
8480.

– Hatfiókos, 180 literes LEHEL fa-
gyasztószekrény 25 000, JYSK-ben
vásárolt háromszemélyes, kinyitható,
barna mûbôrkanapé 35 000, jó álla-
potban lévô, színes, dekoratív, két-
személyes ággyá alakítható kanapé
30 000 forintért eladó. Az árak irány-
árak. Tel.: 70/209-0957.

– Háromajtós polcos szekrény, nôi
ezüst ékszerek, nôi bundák, AVON
kozmetikumok, könyvek és egyéb
apróságok eladók. 20/471-7225,
szlivka86@freemail.hu

– 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!
Gyere, 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

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

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

– Tanárnô tanuló felkészítést vállal fô-
leg matematika – kémia – fizika tár-
gyakból. Érd.: 70/541-3042

– Számítógépek javítását, karbantar-
tását vállalom. Orbán János Tel.:
70/379-8301

– Mûanyag nyílászárók beépítése! 
Kérjen árajánlatot! Dallos Építô-
anyagkereskedés 85/363-226

– Redôny értékesítés, szereléssel
együtt is. Alumínium hôszigetelt, mû-
anyag, szúnyoghálóval is. Érd.:
Dallos Imre építôanyag kereskedô.
Balatonfenyves, Nimród u. 35/2 Tel.:
85/363-226

– Angol tanítás minden szinten, érett-
ségire és nyelvvizsgára való felké-
szítés szaktanártól Fenyvesen. Tel.:
20/962-2687

– Mindig-tv, parabola antennák, számí-
tástechnikai- és telefon hálózatok épí-
tése és karbantartása, javítása: Kol-
viamár Kft. Kolip Zoltán 20/247-2343

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

– Kiadó Balatonfenyvesen a Halász ut-
cában 3 fô részére egy családi ház.
Érd.: 30/594-2814

– ELADÓ 1 db 125 literes mélyhûtô lá-
da, 1 db 4 lángos Karancs típusú
gáztûzhely, 1 db Lehel **-os, 160 lite-
res hûtôszekrény. Érd.: Balaton-
fenyves, Petôfi u. 102.

– Gitta Fodrászat (férfi, nôi, gyermek)
és körömkozmetika (manikür, pedi-
kür, mûköröm) szeretettel várja ven-
dégeit Balatonfenyves, Vörösmarty u.
15. szám alatti üzletében (a virág-
bolt mellett). Bejelentkezés: fodrászat 

tel.: 30/321-4146, körömkozmetika
30/716-3258

– ELADÓ: 1 db szakszerûen szétbon-
tott cserépkályha 80×80×170, három
oldalú, falhoz építhetô, egy aknás;
1 db 4 kalóriás vegyes tüzelésû ha-
mutárolós, elején cserép kivitelû hát-
só füstcsöves kályha; 1 db kétrészes
1960-as szekrény, kétajtós + kétaj-
tós vitrines dió színû, 2 db hozzá illô
függönykarnissal; 1 db lábbal hajtós,
mûködô Singer varrógép, 1 db 80 li-
teres, egy évet használt villanyboj-
ler, 1 db Siesta gázkályha. Érd.:
mtibi55@freemail.hu vagy 20/374-
1729

– ELADÓ 3 ajtós polcos szekrény, nôi
ezüst ékszerek, nôi bundák, AVON
kozmetikumok, könyvek és egyéb
apróságok. Érd.: 20/471-7225 vagy
szlivka86@freemail.hu

– ELADÓ 1 db újszerû, megkímélt 
3 funkciós babakocsi esôvédôvel,
kék-drapp 10 000 Ft, 1 db bébi ringa-
tó új állapotban, fémvázas 5000 Ft, 
1 db színes játszószônyeg, felpaten-
tolható oldalakkal 4000 Ft. Érd.:
20/383-5206 

– ELADÓ 1db CHICCO háromkerekû,
nagyon szép babakocsi (bézs-piros-
kék); 1 db GRACO háromfunkciós
babakocsi babahordozóval, autós
adapterrel. Dönthetô, sportkocsivá
alakítható, téliesíthetô; és 1 db nagy,
összecsukható utazóágy szivaccsal.
Érd.: 70/334-9403

– Kézi hajtású szecskavágót vennék.
Tel.: 30/576-1281

Az apróhirdetések közzététele díjmen-
tes, a hirdetések tartalmáért felelôs-
séget nem vállalunk!

APRÓ

A Hubertus-Hof Szálloda és

Étterem 2013. március 28-tól

ismét szeretettel várja vendégeit! 

Áprilisban minden csütörtök

TORKOS CSÜTÖRTÖK! 

Érdeklôdés és asztalfoglalás:

06 85/560-930 

www.hubertushotel.hu

Kicsi Turi-Muri
Angol–Holland Használt Ruházat

Balatonfenyves
Megnyitottunk!

Sok szeretettel várunk minden 
kedves érdeklôdôt új boltunkban.

Folyamatos akciók, bálabontás hetente.
Nyitva tartás:

hétfô, kedd, csütörtök 7.30–17,
Szerda, péntek, szombat 14–17 óráig.

Bevásárló utca 1. (A Coop mellett)
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A Nagyberek új élete (a február
számban megjelent szövegrészlet
folytatása)
A Nagyberek táján így dalolták
1848-ban, mikor Kossuth Lajos
szózatára a haza védelmére fegy-
vert fogott a nép:
Fekete a disznó orra, fôdet túr,
Nem leszek én Marcaliban fô-
desúr,
Inkább leszek Kossuth Lajos
huszárgya,
Mégse leszek a németek kutyája!
Kossuth Lajos szabadságharcos
„huszárgyainak” unokái most urai
a földnek Marcaliban és egész

hazánkban! Ez is régi, nagybereki
nóta:
Nincs édesebb a fekete kenyér-
nél,
Nincs kevélyebb a bereki legény-
nél,
Háromnak van két krajcár a szeb-
jébe,
Majd a fenye eszi kevélységébe!
A nagyberekiek egykor édesnek
tartották a savanyú fekete kenye-
ret is. Ha három legénynek két
krajcár volt a „zsebjébe”, a „fenye
ette ôket” a büszkeségtôl. Most
lágy, fehér kenyeret esznek a
nagyberekiek és pompás termel-

vényeikkel büszkélkednek. A vén
Balaton, mely az ôsemberrel
együtt jelent meg a földön, és va-
lamikor elárasztotta a mai Nagy-
berek helyét is, álmélkodva látja a
csodát. Látott rómaiakat, vándorló
néptörzseket, törököt, látta a her-
cegek és nagyuraságok partmen-
ti gazdálkodását, de soha ilyet
nem látott!
Soha nem látott olyan halgazdál-
kodást sem, mint a mostani, a mi
új, balatoni halgazdálkodásunk.
(…) A kishalász egyedül dolgo-
zott, a nagyhalász csoportosan.
A kishalászok régesrég eltûntek a
tóról, a bérlôknek és részvény-
társaságoknak nagyhalászok dol-
goztak, az úgynevezett halász-
bokrok. Szép, régi magyar elneve-
zés a halászbokor, de mennyivel
többet mond az új, a halászbri-
gád.
Öt halászbrigád dolgozik a tavon.
Székhelyük: Siófok, Szemes, Fo-
nyód, Keszthely és Tihany. Télen,
mikor a tó befagy, két „jégbrigád”
csatlakozik hozzájuk, az alsóôrsi
és a kenesei. A halászbokrok régi
kéziszerszámai eltûntek a Bala-
tonról. Minden brigád egy-egy
motoros-üzem. Nincs többé „hú-
zólegény”, ahogy a bokor eve-
zôslegényeit nevezték. A kézi-
szerszámos halászatnál 600 mé-
teres hálókkal járták a bokrok a
tavat, a motorhajós brigádok 1200
méteres hálókat vetnek a vízbe.
A balatoni ember a víz mellett nôtt
fel, szembeszáll vele, uralkodik
rajta. Ismeri a tó titkait, mozgását,
szelét, az idôjárást, a haljárást.
A balatoni nép ellenállóképes, ki-
tartó. A meleget és a hideget 
egyformán könnyen viseli, lélek-
jelenléte, nyugalma nem hagyja
cserben,a veszéllyel szemben
nyugodt, sosem esik kétségbe.
Egyszóval a balatoni ember a ha-
lászatra termett!

Ezerkilencszázötvenegyben (2)
A kilencszázötvenes évek elsô felébôl valók a mostani idézetek,
szerzôjük Lestyán Sándor újságíró, szerkesztô, folyóirat alapító –
és az ifjúsági és gyermekirodalom sokszoros könyvese. Két terje-
delmes munkája is fôleg az ifjúságnak szól, amely két munkában 
– többek között – megemlékezik a Nagyberekrôl, amely éppen
ezekben az években alakult át „zöldségeskertté” – a szocialista vo-
luntarizmus szellemében. Az Utazás az új Magyarországon címen
az Ifjúsági Könyvkiadó 1951-ben adta ki azt a mûvet, amelynek
most újabb részletét adom közre, folytatva a februári számban
megjelent idézetet.

Az utolsó kéziszerszámos halászok (kíséri illusztráció Lestyán könyvébôl)

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Vecsera Jánosné.

Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter).
ISSN 2063-2622 – Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20.

Nyomdai munkák: PV&Kft. 7400 Kaposvár, József u. 50.
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Helytakarékos lugaskorona kialakítása

Kertészeti tanácsok 
Gyümölcsfáink metszését már meg-
kezdtük, azonban ügyeljünk arra,
hogy a csonthéjas fáinkat március ti-
zedike elôtt nem tanácsos metszeni,
mivel ezzel megelôzhetjük a télen
fertôzô Pseudomonas syringae bak-
térium és a Leucostoma cincta gom-
ba fertôzését, mert ezek felelôsek a
csonthéjasok gutaütéséért és az
ágak rákos megbetegedéséért. Na-
gyobb vágófelületeket mindig kezel-
jük sebkezelô fatapasszal.
Díszcserjéink közül a kora tavasszal
virágzókat csak virágzás után metsz-
szük.
Tavaszi lemosó permetezést soha 
ne mulasszuk el, azonban ügyeljünk

arra, hogy olajos lemosó szert  ne
használjunk örökzöld növényeinken.
Gyümölcsfa, bogyósgyümölcsök és
vetômagvásárlásnál keressük a régi
magyar hagyományos fajtákat, mert
ezen az éghajlaton és talajon, ezek a
fajták a legstabilabbak, és velük biz-
tonságosabban megvalósítható a
vegyszermentes termesztés.
Balatonfenyves talajáról tudjuk, ha
vízzel telítôdik, összetömörödik, leve-
gôtlenné válik, ami nagyon káros 
növényeink számára. Ezért feltétlen
jutassunk a talajba szerves anyagot,
komposztot, amit lehetôség szerint
magunk is elôállíthatunk: ágnyese-
dék, levágott fû, kapáláskor keletkezô
gyomok, konyhai elôkészítéskor ke-
letkezô növény maradványok, falevél

és más egyéb, lebomló szerves
anyag felhasználásával.
Konyhakertünket vetés elôtt mindig
tervezzük meg, hogy a vetésforgót
tudjuk tartani, hisz ez fô alapja az
egészséges zöldségtermesztésnek.
Kis telkeken is megoldható a ter-
mesztés: egyes gyümölcsfajták (al-
ma, körte) termeszthetô lugas korona
kialakítással, bogyós gyümölcseink
megvehetôk törzsre oltva, így alattuk
még bármi megterem. Paradicsomot,
uborkát, fûszernövényeket, de tulaj-
donképpen bár milyen konyhakerti
növényt termeszhetünk nagy cserép-
ben, dézsában a teraszon és balko-
non. A magasra növôket karó mellett
nevelve, használhatjuk akár térelvá-
lasztónak is.

Növénytársítási védekezés 
a kártevôk ellen:

Hangyák: hagyma, mentafélék
Levéltetvek: metélôhagyma, korian-
der, foghagyma, büdöske, oregánó
Babbogár: rozmaring, borsfû
Fekete földibolha: üröm, zsálya
Káposztalégy: fokhagyma, zsálya,
borsfû, kakukkfû
Káposztalepke: menta
Káposzta bagolylepke: rozmaring,
zsálya, borsfû, kakukkfû
Kolorádóbogár (krumplibogár): kori-
ander, zöldbab, büdöske, sarkan-
tyúvirág, hagyma
Liszteske: bazsalikom, büdöske,
oreganó
Madárdalos szép tavaszt és jó
munkát a szabadban!

Hadnagy Lászlóné

KOCKAVADÁSZAT
Küldje be a szürke tónussal megjelölt szöveget – rejtvényünk megfejtését – március huszadikáig. A helyes megfejté-
sek beküldôi között a Községi Könyvtár ajándékát sorsoljuk ki.

törzs-
magasság
60–80 cm

suháng
1. év

vesszôk lekötése
2. év 3. év 4. év

4. évben a sudarat kivághatjuk. A fa magassága: 2–2,5 méter.

11. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park címernövényének élôhelye

12. Örökzöld, a magköpenyen kívül az egész növény mérgezô

13. Felszíni mészkôbarázdák népi neve

14. Kora középkori szerzetesek lakhelye a Tihanyi-félszigeten

15. Errôl híres a Csárda-hegy

16. Kosbor

17. A Balaton-felvidéken ekkor keletkezik a vörös homokkô

18. Hazánk legkisebb borvidéke

19. Cicához hasonló, erdôben élô ragadozó

10. A bakonygyepesi Trollius

11. Hosszú, vékony csôrû, gyors, cikázó röptû madár
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