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Haszon Zsolt fotói a jégbefagyott Balaton parton készültek,
nem sokkal húsvét elôtt. Amely szép tavaszi ünnepre idén óvo-
dásaink – igazán ritka eset! – hónyúllal készültek

Ismét ítélt az idô… Még 1999. június 22-én
történt. Sokan emlékszünk a részletekre.
Jéggel, zivatarral, orkán erejû széllel csa-
pott le ránk a vihar. Balatonfenyvesen a te-
lepülés „aranyfedezetét” jelképezô fenyôk-
bôl több mint százat csavart ki, illetve tört
ketté az idônként 100-140 kilométer sebes-
ségû, orkán erejû szél. Könnyû volt a dol-
ga, napokon keresztül áztatta a bôséges
esô a talajt, és mint tudjuk a fenyô seké-
lyen gyökerezô fa. Hosszú ideig tartott a
helyreállítás, több helyen az elektromos
hálózat, annak tartószerkezetei is sérültek.
Idén, március közepén, majd kisebb szü-
netekkel az egész hónapban olyan idô-
járásnak lettünk szenvedô alanyai, ami-
lyennek hosszú évtizedek óta nem. Hava-
zás, viharos, orkán erejû szél, hótorlaszok,
elzárt települések, megbénult forgalom az
autópályákon – egyszóval minden ami a
tavasznak ellent mond.
Többen meg is jegyezték: még hogy az áp-
rilis a szeszélyes?
Közben a lakásokat gôzerôvel kellett fûte-
ni, mert az átlaghômérséklet messze elma-
radt az ilyenkor megszokottól.
Csodákra képes a természet.
Bizonyára emlékeznek, hogy tavaly nyár
végén nem érte el a tó átlagvízállása a sió-
foki mércénél a 40 centimétert, szenved-
tünk az algavirágzás okozta mocsara-
sodás következményeitôl. Közben konfe-
renciákon kongatták a vészharangot, hogy
a Balaton lassan kiszárad, és ami folyik, az
egy jól követhetô tendencia.
A természet ciklusait öregjeink tudták, is-
merték, figyelemmel kísérték.
Minden szélsôség bekövetkeztekor el-
hangzanak a nem túl nagy szenzációt
keltô, de a józan ismereteken, megfigyelé-
seken alapuló megjegyzések – a termé-
szet annak ellenére, hogy igyekszünk abba
lépten nyomon beavatkozni, sok bûnt köve-
tünk el ellene –, igyekszik regenerálni ma-
gát, általában sikerrel.
Példát kellene vennünk a természettôl, és
lehetôleg a legkevesebb kárt okozni, mert
a megrongált parti sétány, és bármely oko-
zott kár kijavítható, de a környezetünkön
ejtett sebek nem, illetve nagyon nehezen…
(Lombár)
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A március végén (28-án) tartott mun-
katerv szerinti közgyûlésen 16 nyilvá-
nos, és egy zárt ülési napirendet 
tárgyalt a testület. Az ülés elején tájé-
koztatók, beszámolók hangzottak el.
Dr. Heffer Attila alezredes, a Fonyódi
Rendôrkapitányság új vezetôje beszá-
molójában felvázolta koncepcióját, a
nyári Balaton bûnözési sajátosságait,
ezen belül a településünkön tapasztal-
ható bûnesetek fajtáit, változásait. Saj-
nálatos tény, hogy Somogy a megyék
közül a bûnözések számát illetôen a
harmadik, melyet kora tavasszal Piros
Attila tábornok, a megye rendôrkapi-
tánya kritikusan fogalmazott meg a
teendôkkel együtt a térség polgár-
mestereinek tartott tájékoztatón. Az
idei elsô negyedév statisztikája szerint
lényeges pozitív változás tapasztalha-
tó, ami köszönhetô a központi akarat-
nak, a helyi szándéknak. A bûncselek-
mények közül nálunk a vagyon elleni
esetek fordulnak túlnyomórészt elô,
erôszakos bûncselekmény a kimuta-
tások szerint nem történt.
Ha a bûncselekmények száma nem,
de azok fajtája bizakodásra adhat re-
ményt.
Szó esett még a település fôútjának
sebesség korlátozásáról, a kerék-
páros vendégeink közlekedésének
módjáról, a Polgárôrséggel való
együttmûködésrôl.
A Vízirendészetnél is változás követ-
kezett be, az eddigi parancsnok, Verb
István százados magasabb beosz-
tással a Siófoki kapitányságra került,
helyette Horváth Balázs százados
látja el a Fonyódi örs parancsnoki
teendôit.
Egyhangú szavazással fogadták el a
képviselôk a Somogy megyei Munka-
védelmi Társulás, valamint a múlt év
ôszén megalakult Délnyugat Balatoni
Hulladékgazdálkodási Társulás el-
múlt esztendôben végzett munkájáról
szóló beszámolót.
Elfogadták, egyben megköszönték
az érintetteknek, hogy a Gyermeke-
kért Balatonfenyves Alapítvány ügyét
elhivatottan végezték, segítve gyer-
mekeink megszokott magas szintû
oktatását, nevelését.
Megköszönte a testület az idén har-
minc esztendôs Nyugdíjas Egyesület
múlt évben végzett tevékenységét,
egyben elfogadta elnökének, Pásztor
Jánosnénak, errôl szóló beszámolóját.
A balatonfenyvesi Turisztikai Egyesü-
let elnöke Tóth József által elôter-

jesztett beszámolót, mely tartalmá-
ban, és terjedelmében is komplex
módon, magas színvonalon mutatta
be mûködésüket szintén elfogadta a
testület.
Szabó Csaba a polgárôr Egyesület
elnöke „szûkszavú”, néhány soros
beszámolót készített, ezt kritikai ész-
revételek megfogalmazása után fo-
gadta el a közgyûlés. Minden hozzá-
szóló nagyra értékeli azon egyesületi
tagok tevékenységét, akik fáradságot
nem kímélve szabadidejükben teszik
a dolgukat a település biztonsága ér-
dekében.
Többszöri javaslatra végre megol-
dódni látszik az egyesület szakmai
irányítása, felkértek olyan tagokat,
akik egész nap munkájuk kapcsán a
településen mozognak.
A polgármester a közbiztonság meg-
szilárdítása egyik meghatározó ele-
mének a térfigyelô kamerarendszer
telepítését tartja, melynek megvaló-
sítására pályázni kíván a község.
Amennyiben ez a pályázat nem jár 
sikerrel, akkor az esztendô második
felében saját forrásból kívánják azt
megvalósítani.
Több kérdés hangzott el a település
lakosságát talán leginkább érintô
szolgáltatással, a hulladékkezeléssel
kapcsolatban tartott tájékoztatóval
kapcsolatban, melyet Szaka Zsolt a
cég Balatonboglári Divíziójának igaz-
gatója tartott. Az életbe lépett Hulla-
déktörvény több olyan változást ho-
zott, amely a lakosság terheinek
csökkentését célozza. Az elkövet-
kezendôkben csak olyan cégek vé-
gezhetnek közszolgáltatást, melyet
többségi önkormányzati, vagy állami
tulajdonban vannak. Éppen ennek az
elôírásnak kíván az AVE Zöldfok Zrt.
Megfelelni, úgy, hogy egy kft.-t hoz
létre amelyben a tulajdoni részará-
nyok könnyen változtathatóak.
A Kisfenyô Óvoda vezetôjének Hackl
Szilviának elôterjesztésére meghatá-
rozta a testület az óvodai beiratkozá-
sok idôpontját, mely 2013. május 2-án
és 3-án lesz naponta 8–16 óráig.
A nemzeti vagyonról szóló törvény ér-
telmében a helyi önkormányzatoknak
közép-, és hosszútávú vagyongazdál-
kodási tervet kell készítenie, és azt el-
fogadnia. Ennek a kötelezettségének
tett eleget a képviselô testület.
Az elmúlt esztendôben realizálódott
pályázatokról szóló beszámoló kap-
csán vetôdött fel annak az igénye,

hogy a lehetôségek feltárása érdeké-
ben tartson a testület egyeztetést ki-
mondottan ebben a kérdésben.
Felmondta a testület a község közvi-
lágítási alapszerzôdését a KÖZVILL
Elsô Magyar Közvilágítási Rt.-vel, és
a felmondási idô alatt (1 év) megha-
tározza a továbbiakkal kapcsolatos
lehetôségeket, teendôket.
Eredménytelennek nyilvánította a
képviselô-testület a helyi köztemetô
üzemeltetésére kiírt pályázatát, azt
változatlan tartalommal ismét kiírta.
Nem kíván az óvodai, és iskolai gyer-
mekétkeztetéshez a község a bala-
tonkeresztúri, és balatonmáriafürdôi
oktatási, és nevelési intézmények ké-
résére hozzájárulni. A törvény ezt le-
hetôvé teszi azokban az esetekben,
ha a szolgáltatást nem a településen
állandó lakhellyel rendelkezô gyer-
mek veszi azt igénybe, de  ez nem ró
kötelezettséget a gyermekek állandó
lakhelye szerint illetékes önkormány-
zat számára.
Az alábbi szervezetek kérelmének
helyt adva nyújt támogatást az önkor-
mányzat 2013-ban: Gyermekekért
Alapítvány 200 000 Ft, Önkormány-
zati Tûzoltóság Balatonboglár, Bala-
tonlelle 200 000 Ft, Ezüstfenyô Nyug-
díjas Egyesület 500 000 Ft, Bala-
tonfenyvesi Vitorlás Sportegyesület
100 000 Ft. Nem tudta elbírálni a
szakbizottság a Polgárôr Egyesület
támogatási kérelmét, mivel azt nem 
a honlapról letölthetô formátumban
nyújtották be.
Hozzájárult a testület, hogy a Feny-
ves-alsói üzlet bérleti jogviszonyát
változatlan feltételekkel a jelenlegi
bérlô fiára átruházhassa. A község
tulajdonában lévô külterületi ingatla-
nok haszonbérleti szerzôdésével fog-
lalkozó elôterjesztést a testület az
áprilisi ülésén ismét tárgyalja, addig
tisztázni szükséges, hogy ezen terü-
letek mily módon hasznosíthatók a
jelenlegi szántó mûvelésen kívül.
Egyhangú szavazással járult hozzá a
testület ahhoz, hogy az MLSZ Orszá-
gos Pályaépítési Program keretében
pályázatot nyújtsunk be egy kismére-
tû mûfüves pálya építésére, melynek
önerejét (4 740 000 Ft) a költségveté-
si tartalék terhére biztosította.
Zárt ülésen két „Balatonfenyves Köz-
ségért” kitüntetô címet adományozott
a testület, melyek átadására a köz-
ség ünnepén, május 12-én kerül sor.
(lombár)

A községházáról jelentjük
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ÓVODAI   
BEÍRATÁS
Értesítem a szülôket, hogy a bala-
tonfenyvesi Kisfenyô Óvodába a
2013/14. nevelési évre 
2013. május 2-án és május 3-án
írathatják be gyermekeiket.
Az óvoda felvételi körzete: Balaton-
fenyves, a beiratkozás helye: Kis-
fenyô Óvoda Balatonfenyves 
Fenyvesi u. 35–37. óvodavezetôi iro-
da, naponta 8–16 óra között.
Beíratható az a gyermek, aki 2013.
június 1. és 2014. május 31. között
tölti be harmadik életévét.
Kérem, a szülô hozza magával:
személyi igazolványát, lakcímkártyá-
ját, gyermeke születési anyakönyvi ki-
vonatát, lakcímkártyáját, taj kártyáját.
Az óvodai felvétel tárgyában megho-
zott döntés közlésének határnapja
2013. május 24.
Felhívom a szülôk figyelmét, hogy a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 24. paragrafusa szerint, azok
a gyermekek, akik 2013-ban betöltik,
betöltötték ötödik életévüket, az óvo-
dai nevelési év elsô napjától kezdô-
dôen (2013. szeptember 01.) óvodai
nevelés keretében folyó, iskolai élet-
módra felkészítô foglalkozáson köte-
lesek részt venni.

Lombár Gábor Hackl Szilvia
polgármester óvodavezetô

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

Leselejtezett könyvek a könyvtárból
ingyen elvihetôek a délelôtti 

nyitvatartási idôben.

Tisztelt Fenyvesiek, kedves
Szülôk! Kérjük, hogy adójuk 
1 százalékával az idén is támo-
gassák a Gyermekeinkért Bala-
tonfenyves Alapítványt. Alapítvá-
nyunk adószáma: 19198956-1-14,
számlaszáma: 11743095-22116000.
Ez úton is megköszönjük az
elôzô években tett felajánlásai-
kat, mely alapítványunk egyik
legjelentôsebb bevételi forrása.
Az Alapítvány kuratóriuma

A rendkívül zord idôjárás sem gátolta március 15-én, hogy az ünnephez mél-
tóan megemlékezzenek a 165 évvel ezelôtt történt eseményekrôl Balatonfeny-
vesen. A községháza nagytermében 10 órakor kezdôdô ünnepségen elôször
Lombár Gábor polgármester méltatta a márciusi eseményeket, majd a Fekete
István Általános Iskola diákjai irodalmi összeállítással, néptánccal léptek fel.
A mûsort követôen a községháza elôtt felállított kopjafánál helyezték el az em-
lékezés koszorúit a község intézményei, civil szervezetei.

A TÁMOP-2.1.2 programról
95–98 százalékos támogatás informatikai és idegen nyelvi képzésekre, szinte
bárkinek!
Tudásod a jövôd! Százezer felnôtt ülhet iskolapadba Magyarország Kormánya
és az Európai Unió sosem látott mértékû képzési támogatásának köszön-
hetôen. Kulcskompetenciáikat fejleszthetik a 18. életévüket betöltött állampol-
gárok az elkövetkezô bô két évben. Az informatikai- és a nyelvképzésnek
köszönhetôen sokan visszatérhetnek a munkaerôpiacra. A Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal által megvalósított, „TÁMOP 2.1.2. Idegen nyelvi és infor-
matikai kompetenciák fejlesztése” címû kiemelt projekt olyan támogatást nyújt,
amely elôsegíti az Új Széchenyi Terv és az Európai Unió közös céljának; a tu-
dás alapú társadalom megvalósulását Magyarországon. A közel 12,5 milliárd
forintos összértékû felnôttképzési programban kiemelt figyelem fordul a hátrá-
nyos és leghátrányosabb helyzetû kistérségek lakói felé.
A projekt kiemelten kezeli a munkanélkülieket, a kismamákat, a romákat, a dip-
loma megszerzésére készülôket, a legszegényebb környezetbôl jövô jelölteket
és a 45 év felettieket, de bárki jelentkezhet:
– aki elmúlt 18 éves,
– nincs nappali tagozatos államilag finanszírozott középiskolai és felsôoktatási

hallgatói jogviszonya,
– nem vesz igénybe más, azonos témájú európai uniós képzési támogatást.
Az élethosszig tartó tanulás jegyében a képzéseknek nincs felsô korhatára.
Az a személy, aki megfelel a részvételi feltételeknek, maximum bruttó 90 000 Ft
képzési keretösszeg felhasználására válik jogosulttá. A támogatás összegét az
eredményesen elvégzett, illetve tanúsítvánnyal igazolt képzések után a képzô
bankszámlájára utaljuk át. A hátrányos helyzetû kistérségekbôl jelentkezôknek
csak 2% önrészt kell befizetniük, a többieknek 5% az önrész.
Információk: www.tudasodajovod.hu

Március idusán

Mentori segítséget kap minden magánszemély, aki a TÁMOP 2.1.2. pro-
jekt keretében informatikai és idegen nyelvi tudását szeretné meg-
alapozni vagy bôvíteni. Az eMagyarország pontokon tevékenykedô 
eTanácsadók segítségével lehet kiválasztani a legmegfelelôbb képzése-
ket és regisztrálni az informatikai rendszerben. A képzések ideje alatt is
támogatják mentoráltjaikat. Keressék ôket országszerte az eMagyaror-
szág pontokon!
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SZENT ERZSÉBET PLÉBÁNIA
A cirenei, akit kényszerítettek Jézus keresztjét hordozni
Mezitlábas Mesterünk – Názáreti Jézusunk – kivégzését a kereszten az álmélkodó, de
részben együtt érzô tömeg is kísérte azoknak az emlékezetes páska elôtti napoknak
egyikén a messzi Jeruzsálemben. Heródes és Pilátus haragban voltak, de kibékültek,
amikor Heródeshez küldte az ártatlan Üdvözítôt – illetékességbôl – a római helytartó.
Visszaküldte – Jézus a nagynak nevezett Heródes királyt szóra sem méltatta – a ró-
mai helytartóhoz.
Lukács evangélista leírja – Márknál és Jánosnál is olvassuk –, „kiragadták” a tömegbôl
(már akkor is megtehették az ilyesmit a közhatalmat gyakorlók) az egyszerû földmûvest,
a cirenei Simont, akivel vitették Jézus keresztjét. Közbeszédben mondjuk – manapság
is –, hogy „belekerült a krédóba, mint Pilátus”. Arról az emberrôl, akit megemlítünk 
valamilyen ügy kapcsán, ha belekeveredett valamibe, amiben nem is volt része, és
legfôképp bûnrészese sem volt annak.
Pedig micsoda különbség van Piltátus vagy Heródes és a Jézus kereszt fáját segítve
„cipelô” cirenei ember között! Agyonkínzott názáreti mezitlábas Mesterünket a kivégzô
osztag parancsnoka (a késôbb felkiáltó és a „valóban Isten Fia volt!” római százados
vallomása emlékeztet bennünket erre), a keresztre feszítés/kivégzés helyére eljuttató
katonaember kötelességtudata villanhat fel nekünk is kétezer év távlatából.
A vallásos „erôtér” léte és az ártatlan megfeszített embert eszünkbe juttatja-e a Názá-
reti Jézus akkori történetét? Minden bizonnyal. S az oda kényszerített – nyílván csak
még az addig bámészkodó cirenei Simon? Kereszthordozókká lettünk mi is – ma is –
a felsorolható számtalan nyomorúságunk keresztjét cipelôk is.
A két rabló gyilkost már elôbb a „helyszínre” szállították. Az egyik csodára vár, a másik
meg a „realista” a bûnét tisztán látó Istentôl irgalmat, a „jobb lator”. A Názáreti Jézus
szenvedésének és felfeszítését ismerôknek ma a felvethetô kérdések egyike: kénysze-
ríthet-e bárki bennünket, hogy egy – nekünk idegen embernek – a terheit hordozzuk? 
A mi világunk olyan, hogy ilyen ellen minden erônkkel védekezni akarunk. Pedig ke-
resztényeknek valljuk magunkat, és mégsem akarjuk mások keresztjét együtt viselni?
Legyünk ôszinték. Passzív viselkedés, meg- és eltompult rezignáció/meghátrálás nem
helyénvaló ma sem. Kereszténynek lenni követést jelent. A mindennapok keresztjének
hordozása nem „csökkentett munkaidôben” történik. A bámészkodás, a részvétlenek
között helyet foglalóké sem lehet a mi sorsunk. Még a kereszt tragédiáját „eljátszók”
szereplôi között sem lehet a helyünk. A tudatos keresztvállalás lehet csak a részünk.
Nem lesz nehéz, mert a Názáreti mezitlábas Mesterünk velünk hordozta és ma is hor-
dozza már a mi itteni életünkben.

Ify Géza

Tél végén az
Ezüstfenyônél
A jelképes téltemetés egye-
sületünknél is szokás sze-
rint megtörtént, az idei egy
kicsit szolidabb volt a meg-
szokottnál, az okot tudjuk!
Azonban a jó hangulat így
is a régi volt. Február utolsó
hetében megtartottuk az
évértékelônket is, tagsá-
gunk elégedett volt a tavalyi
eredménnyel, amit bizonyít
a létszámnövekedés és a
korábbinál jobb hangulat.
Ugyanez mondható el a
Nôk napjáról is. A fiúk egy-
mást túllicitálva bizonyítot-
ták be a jelenlévô hölgyko-
szorúnak megbecsülésüket
és tiszteletüket, szeretetü-
ket, az eredmény az igazi jó
hangulat és vidámság lett!
Ezúton szeretne az Ezüst-
fenyô a továbbiakban sok
szerencsét, erôt, egészsé-
get és nagyon sok boldog
Nônapot kívánni Balaton-
fenyves összes hölgyének.
A március 15-i megemléke-
zéses ünnepségünket saj-
nos elfújta a hóvihar, amit
nagyon, nagyon sajnálunk,
de egyesületünk, ugyan pár
napot késve, de így még
nagyobb tisztelettel emlé-
kezett meg a hazáért és
szabadságunkért vérüket,
életüket áldozó hôseinkrôl.
Hála és köszönet nekik!

Kertészeti 
tanácsok
a télies tavasz után
Márciusi veteményezés helyett
vastag hótakaró borította be kert-
jeinket. A friss korai zöldségfélék
mielôbbi szedéséhez tanácsos
rövid tenyészidejû fajtákat vete-
ményezni, ezek nyári fogyasztás-
ra alkalmasak, téli tárolásra a
hosszabb tenyészidejû fajtákat
vessük. A sárgarépa, zöldség ke-
lési ideje négy-hat hét, ezért ve-
tés elôtt a magokhoz keverjünk,
pl. saláta magot sorjelölônek, mi-
vel a saláta rövid idô alatt kikel,

így korán tudjuk sarabolni a sor-
közöket az elgyomosodás ellen.
Az alább felsorolt magokat, ha ve-
tés elôtt egy nappal beáztatjuk, és
a magágyat úgy készítjük el, hogy
mélyebb barázdát húzunk, alulra
érett komposztot, rá 1-2 centimé-
ter földet teszünk, erre szórjuk a
magokat, úgy takarjuk földdel és
folyamatosan nedvesen tartjuk a
talajt, gyorsabb terményszedést
érünk el. Hüvelyesek: borsó, bab.
Kabakosok: tök, cukkíni, dinnye.
A palántákat: paprikát, paradicso-
mot és padlizsánt mindig baráz-
dába ültetem, víztakarékosabb az
öntözése és tápoldatozása. En-
nek az ültetési módnak még nagy
elônyei, hogy védi a növényeket a

korai fagyoktól és a nagy száraz-
ság nem viseli meg annyira ôket,
mivel a gyökérzóna a talaj mé-
lyebb rétegébe került. Második
kapálás után ezzel a földdel köny-
nyebben tudom betölteni a ki-
dôlés ellen, utána a sorok között
keletkezett barázdába engedem
az öntözôvizet.
Ez a tavasz sok fagykárt okozott
gyümölcsöseinkben, rózsáink-
ban. A rózsatöveknél, ha öt-hat
rügyes hajtást hagytunk, és a
felsô kihajtott rügyek elfagytak,
nyugodtan vágjuk vissza 2-3 rü-
gyes vesszôre, hogy gyorsabban
gyönyörködhessünk virágaikban.

Hadnagy Lászlóné
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Meseverseny

Március 21-én szokásosan megrendezték Fonyódon az alsó tagozatosok szá-
mára a népmesemondó versenyt. Az elsô és második osztályosok kategóriájá-
ban Bíró Panna Lujza, Mayer Milán, Rózsahegyi Dávid és Stamler Kata Zsolna
képviselte iskolánkat. Bátran és ügyesen szerepeltek, Mayer Milánt még 
különdíjjal is jutalmazták szép mesemondásáért. Kívánjuk, hogy továbbra is
kalandozzanak a mesék világában!

Fodor András emlékére
Az idei évben immáron tizenhatodik alakalommal szerveztek a Kossuth-díjas
költônk, Fodor András emlékére a megyei versenyeket. Iskolánkat én képvisel-
tem. A versenyzôknek két verset kellett mondani: az egyik kötelezôen Fodor
András egy verse lehetett, a másik pedig szabadon választott. Harmadik helye-
zést értem el. Szeretnék továbbra is részt venni hasonló versenyeken, hiszen
a vers minden embernek egy kis sziget, ahol megpihenhet, feltöltôdhet.

Péter Márk 
5. osztályos tanuló

Ismered-e 
a Balatont?
Március 4-én „Ismered-e a Bala-
tont?” címmel vetélkedô indult a
gyerekeknek a könyvtárban. A ver-
seny célja, hogy felkeltse a diákok
érdeklôdését a környezettudatos-
ság, valamint a saját élôhelyük, a
Balaton kiemelt értékei iránt. Tíz
héten keresztül heti tíz kérdésre
kell válaszolni a tanulóknak. A fel-
adatok segítségével bebarangol-
hatják a balatoni tájakat a Kis-Ba-
latontól a Tihanyi-félszigetig, sok
érdekességet, természeti csodát is
megismerhetnek.
Gratulálok azoknak a diákoknak,
akik szorgalmukkal, kitartásukkal
eddig eredményesen szerepeltek.
(Bogdán Dániel, Both Christopher,
Harmath Klaudia, Hegedûs Julian-
na, Hofmaier Hanna, Márton Rozi,
Mayer Milán, Nagy Renáta, Nagy
Viktória, Ôsz Norbert, Ôsz Tímea,
Skrinyár Fanni, Sólyom Diána, Turi
Fatime, Várnagy Ajsa). Továbbra is
ilyen lelkesen küldjétek el megoldá-
saitokat! 

Vecsera Jánosné

Kis mesemondók
Március 21-én, csütörtökön délelôtt
rendezték meg a fonyódi Balaton Kol-
légiumban a XIV. Kistérségi Népme-
semondó Versenyt, melyen a balaton-
fenyvesi Kisfenyô Óvodát négy nagy-
csoportos gyermekünk képviselte:
Álmos Réka, Várnagy Zselyke, Herbel
Kornél Zoltán valamint Mayer Dávid.
Több mint húsz kisgyermek gyûlt
össze a környék óvodáiból, hogy meg-
mutassák tehetségüket a szakmai
zsûri elôtt. Nagy volt az izgalom, hi-
szen igazán bátor dolog ilyen pici
gyermekektôl, hogy idegen környezet-
ben, idegen emberek elôtt szólalja-
nak meg, miközben árgus szemekkel
figyelnek rájuk. Szépen helyt álltak a
mieink, büszkék vagyunk rájuk! Kicsi
életük elsô ilyen megpróbáltatásán
vettek részt, de biztosak vagyunk ben-
ne, hogy iskolai pályafutásuk alatt még
találkozhatunk velük – immár egy
idôsebb korosztálynak meghirdetett
versenyen. Gratulálunk nekik! Köszö-
net illeti meg a két pedagógust: Sle-
zákné Boda Gabriella és Hackl Szilvia
óvónéniket illetve a gyermekek szüleit,
akik segítettek a felkészülésben!

H. Sz.
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Táblázatunkban sárga alapon megje-
lölve a kommunális hulladék, zöld
háttérrel kiemelve a zöldhulladék
szállítási napjai, piros-sárga alapon 
a lomtalanítás idôszaka, zöld-sárga
mezôben jelölve azok a napok, ami-
kor zöld és kommunális hulladékot is
szállítanak.
A fent megjelölt szállítási napokon a
hulladékot, az alábbi szabályok és
idôpontok szerint fogja gyûjteni a
szolgáltató:
Kommunális hulladék:
Balatonfenyvesen:
Január 01–április 30. és október
01–december 31. között, hétfôn
06.00–22.00 óra közötti idôszakban.
Május 01–június 30. és augusztus
29–szeptember 30. között, hétfôn
18.00 óra és másnap reggel 10.00
óra közötti idôszakban.
Július 01–augusztus 28. között, hét-
fôn, szerdán, pénteken 18.00 óra és
másnap reggel 10.00 óra közötti idô-
szakban.
Imremajorban:
Január 01–április 30. és október
01–december 31. között, hétfôn
06.00–22.00 óra közötti idôszakban.

Május 01–szeptember 30. között,
hétfôn 18.00 óra és másnap reggel
10.00 óra közötti idôszakban.
Tájékoztatjuk a Tisztelt ingatlantulaj-
donosokat, hogy 2013. év január 
01-tôl hatályba lépett hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény értelmé-
ben a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási díj megállapítása kikerült az
önkormányzat hatáskörébôl. A tör-
vény alapján a közszolgáltató a 2013.
évi közszolgáltatási díjat legfeljebb
4,2%-kal emelheti 2012. évhez ké-
pest, kivéve, ha a Magyar Energia Hi-
vatal az emelés mértékétôl eltérôen
nem határoz.
A kommunális hulladékszállítás
igénybevétele az állandó lakás cél-
jára szolgáló ingatlanok tulajdono-
sai részére egész évben, az üdü-
lôingatlan tulajdonosok részére
április 01. napjától október 31. nap-
jáig kötelezô, a szüneteltetés le-
hetôsége nélkül. A Potecz Iparcikk
Üzletben, valamint a COOP ABC-
ben megvásárolható és kizárólag a
többlethulladék elszállítására szolgá-
ló AVE Zöldfok Zrt. felirattal ellátott
mûanyag zsák. A feliratos zsák ára

a szállítás és ártalmatlanítás díját
is magába foglalja.
Zöldhulladék:
A mindenki által kötelezôen igény-
beveendô zöldhulladék szállítás,
2013. április 01–2013. október 31.
között, minden második szerdán,
valamint 2013. november 27-én 
fog történni. Fontos a feltûntetett
szállítási napok betartása és a zöld-
hulladék kizárólag zsákokban, vagy
kötegekben történô kihelyezése. Az
egyidejûleg kirakható zöldhulladék
mennyisége nincsen korlátozva, de a
kihelyezés módja, csak a fent leírtak
szerint történhet.
Lomtalanítás:
Az illegálisan lerakott háztartási hul-
ladék elhelyezésének megszünte-
tése érdekében önkormányzatunk
2013. szeptember 12–2013. szep-
tember 15. között, lomtalanítási ak-
ciót szervez. Tavasszal nem lesz
lomtalanítás! A lim-lomot a fent
megjelölt idôszakban tegyék ki a köz-
területekre annak figyelembevételé-
vel, hogy csak a megnevezés tárgy-
körébe tartozó – háztartásokban el-
használódott – eszközök kihelyezése
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engedélyezett. Nem tartoznak ide a
kerti munkálatok során képzôdô
növényi eredetû hulladékok! 
Egyidejûleg tájékoztatjuk a Tisztelt 
lakosságot, hogy a meglévô 15 db
szelektív hulladékgyûjtô sziget igény-
bevételével a megszokott módon
szelektíven gyûjtött mûanyagot,
üveget és papírt lehet elhelyezni.
A településkép megôrzése érdekében
kérem, hogy a szelektív hulladékot 
kizárólag a gyûjtôszigetek tárolóiba
helyezzék el. A gyûjtôedények mellé 
lerakott szemét, illegális hulladék el-
helyezésnek minôsül. Ezt idén szigo-
rúan fogjuk ellenôrizni és jogkövetkez-
ményként a szabálysértôkkel szem-
ben, hatósági eljárást fogunk indítani.
Számlázással és a szolgáltatással
kapcsolatosan információk kérhetôk,
továbbá az igénybevett gyûjtôedény
méretének változtatása, megelôzô év
december 15-ig bejelenthetô (írás-
ban) a Zöldfok Zrt. alábbi elérhetô-
ségein: AVE Zöldfok Zrt. Balatonbog-
lári Kommunális Divízió, 8630 Ba-
latonboglár, Szabadság u. 6. Pf.: 140.
Tel./Fax: 85/575-086, 85/575-087.
AVE Zöldfok Zrt., 8600 Siófok,
Bajcsy-Zs. u. 220. Tel: 84/502-220,
84/502-221, 84/502-222.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot,
hogy hulladékszállítási napokon a
AVE Zöldfok Zrt. alkalmazottai kismé-
retû tehergépkocsival, vagy gyalogo-
san fogják elhordani az ingatlanok
elé kihelyezett kommunális és zöld-
hulladékot az alábbi utcáinkból, illet-

ve egyes utcák adott szakaszaiból:
18–1 számú gyalogút (Hrsz: 184),
amely a Kaposvári utca, valamint a
Nyírfás utca között helyezkedik el és a
Kaposvári utcából az 50–52. házszá-
mú ingatlanok között nyílik, Agancs
köz, Hullám köz, Tátra köz, Ady Endre
köz, Reviczky köz, Erzsébet köz,  Iglói
utca, Lehel utca, Szondi utca, Petôfi
utca (Zsolnai utca és István utca kö-
zötti szakasza), Cinke utca, Hermann
Ottó utca, Hernád köz, Szárcsa utca,
Tavasz utca (Táskai utca és a Zsolnai
utca közötti szakasza), István utca
(Egri utcától délre esô szakasza), Tás-
kai utca és a Zsolnai utca közötti kes-
keny gyalogútnak a Somló utca és az
Egri utca közötti szakasza.
Mindezek értelmében a naptárban
megjelölt szállítási napokon, a fent
említett szûk utcák ingatlantulajdono-
sainak is – úgy mint a szemétszállító
tehergépkocsival jól járható, ezért fel-
sorolásunkban nem szereplô többi
utcánk tulajdonosainak is – jól látha-
tó módon, közvetlenül ingatlanaik elé
kell kihelyezniük a kommunális hulla-
dékot tartalmazó gyûjtôedényeiket és
a maximálisan 1 m hosszban köte-
gelt, vagy szemeteszsákokban elhe-
lyezett zöldhulladékot, mert az AVE
Zöldfok Zrt. alkalmazottai azokat, ki-
zárólag onnan fogják elszállítani.
Kiemelten felhívom tisztelt ingatlantu-
lajdonosaink figyelmét arra, hogy a
kommunális hulladék utcák végére
történô kihordása, a zöldhulladék és
egyéb kerti hulladék (pl. faág, gallyak

stb.) közterületen kupacokban törté-
nô felhalmozása, továbbá a szemét
nem szabványos szemeteszsákban,
gyûjtôedényben (pl. szatyrokban, do-
bozokban stb.) való kihelyezése, szi-
gorúan tilos! Az elmúlt idôszak rossz
tapasztalatai miatt a közterület-felü-
gyelô ezeket fokozottan ellenôrzi.
Az elmúlt évek tapasztalatai bebizo-
nyították, hogy az olyan speciális
helyzetû településeken, ahol a vi-
szonylag nagyszámú állandó lakos-
ság mellett, a tulajdonosok nagy ré-
sze rendelkezik üdülôingatlannal, az
önkormányzatok részére törvényi
elôírás alapján kötelezôen ellátandó
feladatkörbe sorolt települési hulla-
dékgazdálkodás, a felsôszintû jog-
szabályi feltételek betartása mellett
eredményesen csak akkor üzemeltet-
hetô, ha annak gyakorlati megvalósí-
tása során, a lakosság és az önkor-
mányzatok partnerként együttmûköd-
nek. A közterületeink tisztaságának
megôrzése érdekében kérem Önök-
tôl, hogy a hulladékot csak a fent
részletezett szállítási napokon, csak
az engedélyezett módon és mennyi-
ségekben helyezzék ki saját ingatla-
naik elé. A magánszálláshely üze-
meltetô engedéllyel rendelkezôk fel-
tétlenül hívják fel üdülôvendégeik 
figyelmét a település hulladékgazdál-
kodási elôírásaira és azokkal kapcso-
latos kötelezettségeikre! 
A fentiekre tekintettel kérem a tájé-
koztatóban leírtak szíves betartását!

Lombár Gábor

A Hubertus-Hof Szálloda és Étterem szeretettel várja vendégeit!
Éttermünk nyitva tartása áprilisban:

hétfôtôl csütörtökig: 17 órától 22 óráig.
Péntektôl vasárnapig 12 órától 22 óráig.

Áprilisban minden csütörtök TORKOS CSÜTÖRTÖK! 
Április 4-én, 11-én, 18-án és 25-én 50% kedvezményt nyújtunk 

a la carte étel- és italkínálatunkból.
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)

Májusi számunk 
lapzártája

április 20., 12 óra

Ulti Baráti Kör. Az 50. játék eredménye: 1. Papp György (csepeli la-
kos), 2. Kiss György, 3. Horváth Tamás. A következô találkozót április
14-én, vasárnap rendezzük meg a Játékbárban. További információ a
helyszínen vagy Hackl Gyulától (tel.: 30/406-2043) kérhetô.

Nagy Ildikó
falugazdásszal

az alábbi telefonszámon 
lehet idôpontot egyeztetni:

30/571-1892
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Habos 
csokis szelet
Somogyiné Marianna 
ajánlásával

Hozzávalók:

Tészta: 7 tojásfehérje, 20 dkg cukor,
15 dkg darált dió, 4 evôkanál liszt, 
1 csomag sütôpor

Krém: 7 tojássárgája, 2 csomag va-
níliás puding, 6 dl tej, 25 dkg porcu-
kor, 25 dkg Rama, 10 dkg tejcsoki, 
1 csomag (25 dkg) négyzet alakú ház-
tartási keksz, rum, kávé, 5 dl tejszín.

Elkészítés: A tojásfehérjét habbá
verjük, és belekeverjük a többi hozzá-
valót. Sütôpapírral bélelt tepsiben
megsütjük a piskótához hasonlóan.
A krémhez a tojássárgáját a puding-
gal és a tejjel sûrûre fôzzük, ha kihûlt
összekeverjük a porcukorral habosí-
tott Ramaval. A krém felébe beleke-
verjük a felolvasztott tejcsokit. A kek-

szet rummal ízesített kávéba áztat-
juk. Az összeállításnál a sorrend:
tészta, vaníliáskrém, rumos-kávés
keksz, tejcsokis krém. A tetejére

tesszük a felvert tejszínt és étcsokit
reszelünk rá. Hûtôben dermesztjük
egy kicsit és vízbe mártott késsel
szeleteljük

KOCKAVADÁSZAT
Küldje be a tónussal jelölt függôleges sor szövegét – rejtvényünk megfejtését – április 20-ig. A helyes megfejtôk kö-
zött a Kisfenyô Óvoda ajándékát sorsoljuk ki. Márciusi rejtvényünk megfejtése: Északi pocok. A Községi Könyvtár
ajándékát Rozs Gyöngyi nyerte (Fenyvesi u. 56.).

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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