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ANYÁK NAPJÁRA

Minden esztendô májusában, annak is az elsô vasár-
napján, felköszöntjük az édesanyánkat. Ilyenkor a tá-
volba került gyermek is hazatér, hogy egy szál virággal
megköszönje az a sok szeretetet, jóságot és törôdést,
amit az édesanyjától kapott. Sok-sok irodalmi és
egyéb mûvészeti alkotás született az édesanyákról.
Mindenki igyekszik megfogalmazni, formába önteni a
megfoghatatlant. Mert beszélhetünk arról, ki miért és
hogyan szereti az édesanyját, de az a kötelék, amely
anyát és gyermekét összeköti egy életen át s még
azon is túl – megfoghatatlan. Azt csak érezni lehet.
Kisgyermekként velünk játszott, megvarrta az elsza-
kadt nadrágot, megfôzte a legfinomabb ebédet, vir-
rasztott felettünk, amikor betegek voltunk, velünk
együtt örült a sikereinknek és velünk együtt sírt, ha
kudarc ért bennünket. Együtt dobogott a szívünk,
amikor elôször engedte el a kezünket és még most is
érezzük puha érintését, látjuk szemében a féltést –
akárhány évesek is vagyunk. Mert az anyáknak a
gyermek – akárhány éves is legyen – mindig gyer-
mek marad. Isten éltesse az édesanyákat! Leljék 
örömüket gyermekeikben, unokáikban még nagyon
sokáig! 
Ezt kívánják, mondják a fenyvesi ovisok – az én sza-
vaimmal.

Hackl Szilvia

Nekünk, itt, Balatonfenyvesen, a világnak számunkra leg-
fontosabb és legszebb szegletében a május egy kicsit
mást, és többet jelent(het), mint másutt. A megújulás, a ki-
kelet, a tavasz ünnepe mindenütt az országban, de nekünk
a függetlenségünkrôl döntô szavazásra emlékeztetô, azt
elhatározó dátum is. Az azóta eltelt húsznál is több esz-
tendô bizonyította, hogy a község közössége képes a meg-
újulásra, megtalálta önmagát az új idôszámítása óta eltelt,
munkával gazdag esztendôkben.
Május tehát a teremtés hónapja a mi településünkön – és
ebben mindenki mástól különbözünk. Ám van, amiben sze-
mernyit se, a tágabb, és az annál is tágabb közösség 
minden májusi ünnepében osztozunk. Jó néhányat megkü-
lönböztetünk a hétköznapoktól. Már a hónap is jeles dá-
tummal kezdôdik, május elseje a munka ünnepe, és a 
munkásé, Szent Józsefé. Amely napot megtisztelve s feldí-
szítve a dolgozó embert, az édesapát is ünnepeljük. Aztán
következik a tavasznyitó hónap elsô vasárnapja, amikor 
az édesanyákat köszöntjük. Az édesanyákat, akikhez oly
szoros az érzelmi kötôdésünk, mely a magzatként eltöltött
kilenc hónappal alapozódik, és életünket kísérve kitart
mindaddig amíg létezünk.
Tôlük kapjuk az éltetô táplálékot születésünk után, hozzá-
juk bújunk, ha „nagy a baj”. Ôk fogják-tartják össze a csa-
ládokat, hogy mint egy hordó abroncsa egy egészet alkot-
hassunk szeretteinkkel.
Hiányukat igazán akkor érezzük, mikor fizikai valójukban
magunkra hagynak bennünket, mert amíg vannak, életünk
részei, természetes alkotói, és már az a tudat is elegendô,
hogy tudjuk, ott vannak a közelünkben, és bármikor állnak
rendelkezésre, hisz genetikailag tudják, érzik, hogy ez a
Teremtôtôl kapott szerepük.
A hónap végén, az Anyák napját követôen pedig életünk
másik csodáját, a gyermekeinket ünnepeljük, akik belôlünk
lettek, egy másik emberhez kötô szerelem ajándékaként.
Sokszor érezzük, hogy nincs is annál nagyobb öröm, mint
amikor a gyermekben felfedezzük magunkat, a szülôk,
nagyszülôk, és a rokonság vonásait, gesztusait. Ôk viszik
tovább az örökölt adottságokat, készségeket, szereznek le
sem írható szeretetteljes élményeket az egész családnak.
Május elsô, és utolsó vasárnapján azokat köszöntjük, akik
számunkra a legfontosabbak. De miért csak ekkor, miért
csak ilyenkor jut eszünkbe, hogy édesanyánknak virágot 
vegyünk, vagy gyermekeinket megajándékozzuk, megsi-
mogassuk?
Lesz persze rendezvény ebben az esztendôben is május 
26-án a Zenepavilonnál, amennyiben az idôjárás nem ked-
vez a szabadtéri rendezvénynek, úgy a Kertmozi területén.
Édesanyáinkat már felköszöntöttük, szerencsés esetben
személyesen… Úgy kellene élnünk a napjainkat, hogy min-
den nap érezzük, és éreztessük, hogy Ôk az igazi ajándék
életünkben, ugyanakkor ne feledkezzünk meg május else-
jérôl sem, amikor Szent Józsefet, a munkást is ünnepeljük.
Az édesapát és az édesapákat. (Lombár)
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Április 25-én tartotta a képviselô tes-
tület az éves munkaterv szerinti ülését
19 napirend tárgyalásával. Több be-
számolóval kezdôdött a közgyûlés.
A Fonyód Többcélú Kistérségi Társu-
lás elôterjesztését tárgyalták meg,
hogy folytatódik-e a szervezetben való
együttmûködés, és ha igen – milyen 
területeken? A beszámolót elfogadta a
testület.
A Fonyód–Balatonfenyves Alapszol-
gáltatási Központ beszámolóját Kômû-
vesné Harkány Zsuzsanna helyettes
vezetô terjesztette a testület elé. A
képviselôk megfogalmazták, hogy egy-
re nagyobb szükség van a szolgálat
munkatársai munkájára, mely során
fontos az összes érintett szoros együtt-
mûködése. Elfogadták a képviselôk a
háziorvosi szolgálat tevékenységérôl
szóló tájékoztatót, melyet dr. Veress
Zsolt terjesztett elô. A tájékoztatóból 
is egyértelmûen kitûnt, hogy a meg-
elôzés a preventív tevékenység javít-
hat az egészségügyben tapasztalható
kedvezôtlen statisztikán. A védônôi
szolgálat múlt évi tevékenységérôl
Hidvéginé Molnár Csilla adott számot,
aki kiemelte a képviselô-testület által
támogatott (méhnyakrák elleni) védô-
oltás jelentôségét, fontosságát.
A gyermekvédelmi feladatokról tele-
pülésünk jegyzôje, dr. Tóthné dr. Sass
Mónika számolt be. A beszámolót 
törvényi kötelezettségnek eleget téve
készítette, melyet a Kormányhivatal
Gyámhivatalának is megküldtünk. Az
anyag összeállítása során információ-
kat kért be a helyi Védônôi szolgálat,
az Alapszolgáltatási Központ, az Isko-
la, és Óvoda munkatársaitól.
A belsô ellenôrzés tevékenységérôl az
ezen feladatokat végzô Kahó Ildikó ké-
szítette el, törvényi elôírás alapján a je-
lentést, amelyet a testület megtárgyalt.
A polgármesteri jelentés elfogadása
után a méhnyakrák elleni védôoltás 
támogatásának arányáról határozott a
testület. Volt olyan képviselôi javaslat,
hogy a védôoltás 70 százalékát támo-
gassuk, az indítványt a testület elvetet-
te, így továbbra is ezen védôoltást tel-
jes egészben finanszírozza a község.

A szociális ellátások helyi rendszerérôl
szóló rendelet módosítása a járási
rendszer kialakítása okán vált szüksé-
gessé, ez formai változást jelent, rende-
letünk érdemi, tartalmi részét nem érin-
ti. Önkormányzati külterületi területek-
nek azok mûveléséért történô haszon-
bérbe adásáról döntött a testület, mely
szerint ezen területeket a helyi Fenyves
fuvarozó Kft. bérli. Módosította a kép-
viselô testület a község múlt esztendei
költségvetési rendeletét, melyet a múlt
évi gazdálkodásról szóló beszámoló
elôtt el kellett végezni. Egyhangú szava-
zással, a könyvvizsgáló jóváhagyó ja-
vaslatával, és a Pénzügyi Bizottság elis-
merô dicséretével fogadták el a kép-
viselôk a 2012 évi gazdálkodásról szóló
beszámolót. A könyvvizsgáló gazdál-
kodásunkat a múlt esztendôben is ki-
egyensúlyozottnak, megnyugtatóan biz-
tonságosnak minôsítette. A helyi köz-
temetô üzemeltetésére benyújtott két
pályázat közül a testület a helyieket is
foglalkoztató Rezi Bt.-t választotta, az-
zal, hogy tevékenységüket folyamato-
san magas színvonalon, körültekintôen
lássák el. A Fenyves-alsói üzletsorban
lévô vendéglátó egység meghirdetett
pályázatára egy jelentkezés érkezett,
melyet a képviselôk elfogadtak, mivel az
mindenben megfelelt a kiírásnak – a
bérlôt 3 éves idôtartamra kijelölte a tes-
tület. Ismételten kiírt egy, a központi
strandon lévô üzlethelyiségre vonatko-
zó pályázatot a testület az elôzôeknek
megfelelô változatlan tartalommal.
Térfigyelô kamerák telepítésére adott
be pályázatot a testület, mely a község
közbiztonságának megszilárdítását cé-
loznák. A fejlesztés során 12 térfigyelô
kamerát telepítenénk – sikeres pályázat
esetén. Meghatározta a testület a 2013
évi közterület használatok helyeit, és te-
vékenységi körét, mely alapján lehet
ezekre a tevékenységekre pályázni.
A Polgárôr Egyesület kérelmére 
600 ezer forint támogatást szavazott
meg a testület mûködésükre a Pénz-
ügyi Bizottság javaslata alapján, úgy
hogy a félév eltelte után a támogatás
lehetôségét, annak indokoltságát átte-
kintve – ismét vizsgálja.

A képviselô testület döntése alapján 
a kéményseprô ipari közszolgáltatás
végzésére vonatkozó megállapodást
Kaposvár megyei jogú várossal a pol-
gármester aláírta.
Nem fogadta el a testület az AVE Zöld-
fok Zrt. szétválására vonatkozó elô-
terjesztését, így az ügyletet tartalmazó
okiratot a polgármester nem írta alá, a
döntésrôl a cég illetékeseit tájékoztatták.

A 2013. május 3-án tartott rendkívüli
ülésen a képviselô-testület a vitorlás
kikötô beruházásában érdekelt Elôny
Kft. kérelmére meghozta azon dönté-
seket, melyek egy szálláshely bôvíté-
sét célzó pályázat, valamint a kikötô
beruházásának megindításához, az
engedélyekhez még szükségesek, így
a beruházás megkezdése ismételten
realitásnak tûnik. (L. G.)

A községházáról jelentjük
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Megrendülve értesültünk arról,
hogy Balatonfenyves egykori plé-
bánosa, Németh Lajos atya meg-
tért Teremtôjéhez. Hogy mit jelen-
tett számunkra, most, amikor még
hiányával sem tudunk mit kezde-
ni, döbbenünk rá.
Templomot épített, közösséget te-
remtett, és támogatta személyes
jelenlétével is a harminc eszten-
deje megalakult Nyugdíjas Klubot.
Elment, itt hagyott bennünket – 
hiányzik, hisz Ô a miénk volt, a
fenyvesieké, szeretetével szilárd
hitével beírta nevét településünk
történetébe. Tíz esztendeje ado-
mányoztuk számára a díszpolgári
címet. Április 17-én halt meg, 27-én
temettük szülôfalujában Dabroncon.
Isten nyugtassa! 

Hazatért a pásztor
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Bál az iskolás gyermekekért
„Eszem-iszom, dínom-dánom!
Jót mulattunk ezen a bálon!”

Rendhagyó módon az idei évben tavasszal, április 13-án került megren-
dezésre a Fekete István Általános Iskola „Gyermekekért” Jótékonysági
Bálja. Az Iskola és az Önkormányzat dolgozói, illetve a Szülôi Munkakö-
zösség tagjai igyekeztek mindent megtenni azért, hogy e program a jóked-
vet garantálja.
A csodálatosan feldíszített sportcsarnokban Joó Tamás tanár úr köszön-
tötte a bálozókat. Majd a konferálás után a Fonyódi Zeneiskola képvi-
seletében Szabó Mónika és Schweitzer Jolán kápráztatott el bennünket
színvonalas mûsorukkal. Ezt követôen ismét színre lépett a „Fodros 
Álmok” tánccsoport.

„Ugráltak a szülôk a Gangnam style-ra,
hogy kedve legyen mindenkinek a bálra.”

A szülôi produkciót követôen svédasztalos vacsora várt mindenkit. Idéntôl
az Önkormányzathoz tartozó iskolai konyha szakácsnôi ismét remekeltek!
Vörösné Éva vezetésével igazán ízletes, változatos svédasztalos vacsorát
varázsoltak elénk! A menüsort felidézve: vadpörkölt dödöllével, szalonnás-
sajtos pulykatekercs, kolbásszal töltött karaj, rántott gombafej, rántott kar-
fiol, különféle sült húsok, franciasaláta, svéd gombasaláta, tésztasaláták,
görög saláta és egyéb finomságok még.
Desszert is volt bôven, melyet szülôi szorgos kezek készítettek.
A talpalávalót Kovács Milán, nagykanizsai zenész húzta. Jó hangulatban
roptuk a táncot hajnalig.
Itt szeretnénk köszönetet mondani minden kedves résztvevônek, közre-
mûködônek, felajánlónak! Köszönet a fonyódi Lengyel Tímeának nagyvo-
nalú felajánlásért, aki rendelkezésünkre bocsátotta a gyönyörû székszok-
nyákat, mellyel elegánssá varázsolhattuk a sportcsarnokot. Igazán szemet
gyönyörködtetô látvány volt!
Köszönet a Fenyves Mosodának, a szék- és asztaltextíliák tisztításáért.
A Lelkó családnak, a vadhús felajánlásért.
Köszönjük a büfében egész este helytálló pedagógusainknak és iskolánk
technikai dolgozóinak áldozatos munkáját, és köszönet az elôkészületek-
nél és a bál utáni munkálatoknál közremûködô Balatonfenyvesi Önkor-
mányzat Kommunális Csoportjának segítségét. A Balatonfenyvesi 
Turisztikai Egyesületnek és az Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesületnek segítô
felajánlásaikat.
Szép számban gyûjtöttünk tombola ajándékokat, melyek mindegyike gaz-
dára talált az éjféli tombolasorsoláson, a boldog nyertesek nevében is kö-
szönjük az önzetlen adományokat.
Iskolánk igazgatójának, Magyarfiné Kalmár Franciskának és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ tankerületi igazgatójának, Farkasné Szabó 
Ildikónak szeretnénk megköszönni, hogy a bál lehetôségével, így annak
bevételével ismét támogatni tudjuk a fenyvesi általános iskola diákjait.
Végül, de nem utolsósorban szeretnénk hálánkat kifejezni azoknak a pe-
dagógusoknak, diákoknak és szülôknek, akik segítettek a terem díszítésé-
ben, asztalok, székek elrendezésében, terítôk, dekorációk vasalásában,
tombolatárgyak fuvarozásában és a bál utáni rendrakásban.
Mindenkinek köszönjük, hogy jelenlétével, fogyasztásával, pártolójegy,
tombolajegy vásárlásával hozzájárult a bál bevételéhez. Reméljük, akik
idén nem tudtak eljönni, jövôre belekóstolnak az iskolai báli hangulatba.
Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy ismét sikerült növelni azt az össze-
get, melyet a fenyvesi iskolásokra, kulturális és sportlehetôségeikre, ké-
nyelmükre, biztonságukra költhetünk.
Szeretettel várunk majd mindenkit a jövô évi Jótékonysági Bálunkra is!

Szülôi Munkaközösség

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 in-
gyen elvihetôek a délelôtti nyitvatartási
idôben.

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet folyamatosan megújuló banki szolgálta-
tások mellett kedvezô a Signal Biztosító megbízásából kötelezô-, lakás-, élet
és utasbiztosításokkal, valamint befektetési lehetôségekkel várja minden ked-
ves régi és új ügyfelüket akár személyesen vagy telefonon keres meg minket.
TAVASZI HITEL AKCIÓ indul 2013. április 22-tôl 2013. május 31-ig. További 
információk a Kirendeltségen.
Elérhetôségeink: www.kethelytksz.hu, tel: 85/562-009, 85/562-010.

Útba esik jövet-menet a Takarékszövetkezet!

Tombola felajánlások, támogatók névsora: Abbázia
Kávéház, Ambrus Attila, Ari Papírbolt, Balaton Kenyér,
Balaton Színház, Balogh Eszter, Barbakán Kávézó,
Barna Antal, Barnaki Lajos, Berekhús Zrt., Bíró Károly,
Bíró Róbert, Buza Barna, Buza Máté, Cobra Gyógynö-
vény, Cseh Istvánné, Csermely Sándor, Dákai Tibor,
Dallos Imre, Dermisz KozmetikA, Diamond, Doma Mik-
lós, Dr. Antalóczy Ágnes, Dr. Kemény Gábor, Dr. Kozsár
Mária, Dr. Szilvássy Györk, Dr. Sztankola Kornél,
Drenkovics János, Erdélyi Ernô, EUROFRUCHT Kft.,
EUROTRÉD, Fábián György, Fábián Pékség, Fekete
István Általános Iskola, Fenyvesi Mosoda Bt., Fitvibe,
Fonyton Kft., Gitta Fodrászat, Gomba Café, Hahnen-
kamm Olivér, Halker Kft., Harmath Attila, Haszon Zsolt,
Hermann Gábor, Hilszenráth György, Hivatásos Tûz-
oltók Független Szakszervezete, Hodován Csaba,
Hofmaier Diana, Hubertus-Hof, Id. Vágner József, Isko-
lai Szülôi Munkaközösség, Isteni Gondviselés Gyógy-
szertár, Iváncsics András, Kaffka Kft., Kalmár Lajos,
Kémenes Róbert, Kisfenyô Óvoda, Kiss Levente,
Kócsa Mátyás,Kránicz István, Kriszta Papírbolt, Lelkó
Attila, Lengyel Tímea, Lombár Gábor, Magyarfi László,
Mayer György, Melis Pékség, Mészáros Judit, Nagy
Tamásné, Nemes Ottó, Nesil Bt., Óh Zsolt, Ország Sán-
dor, P&P Tours, Papp Csaba, Pocika Vendéglô, Potecz
Csaba, Pucskó Zsolt, Rezi Bt., Roaming World Utazási
Iroda, Schäffer Zsuzsa, Siófriss Kft., Somogyi István,
Somogyi Zoltán, Sonnenschein Krisztina, Speedfitness,
Stamler József, Stylus körömszalon, Széll Jenô,
Szétag Tímea, Takács Imre, Tartsay György és Dr. Mol-
nár Beáta, Timea Fodrászat, Tomisa Tibor, Tóth Tamás,
Trombitás Kisvendéglô, Turul Gyógyszertár, Tünde Vi-
rágbolt, Vágner József, Varga János – Timár Szilvia,
Visage Kozmetika, Vörös Béla, Zsiga Csaba, ZSOLI Kft.

FIGYELEM!
Papírgyûjtés lesz az iskolában 2013.május 15-én,
reggel 7.45–15.30-ig. Amennyiben van az Ön ottho-
nában feleslegessé vált újság, karton mi szívesen
átvesszük. A befolyt összeget a diákok élvezhetik!
A legjobban teljesítô osztályt az SzMK egy fagy-
izásra és palacsintázásra hívja! Ha szállítást kér, ké-
rem, jelezze a következô számon: 30-997-7111.
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„Tisztelet az elôttünk járóknak!”
A címben idézett felirat fogadta a köz-
ségháza nagytermének bejáratánál
mindazokat, akik eljöttek április 27-én a
Balatonfenyvesi Ezüstfenyô Nyugdíjas
Egyesület ünnepségére. Nevezetes
nap volt ez az egyesület életében: ek-
kor ünnepelte magalakulásának 30. év-
fordulóját. És az ünnepi alkalomhoz
illôen nagyon sokan eljöttek köszönteni
az egyesületet, megnézni a falakra va-
rázsolt szép kiállítást. Jöttek a legkiseb-
bek, az óvodások, az általános iskolá-
sok, eljöttek a község vezetôi, Lombár
Gábor polgármester, a képviselô-tes-
tület tagjai, az intézmények vezetôi, sok
érdeklôdô szülô. Természetesen itt volt
a Kéthelyi és a Táskai Asszonykórus is,
a táskai polgármester és a Nyugdíjasok
Szervezetének Somogy Megyei Szö-
vetségének elnöke személyesen meg-
tisztelte az ünnepséget.
Közös énekléssel kezdôdött az ünnep-
ség: a jelenlévôk elénekelték a Nyugdí-
jas Himnuszt. A köszöntô szavak el-
hangzása után Lombár Gábor polgár-
mester emlékezett a Nyugdíjas Klub
30 évvel ezelôtti megalakulására, a 
három évtized sikereire, az alapítókra,
Barta Annára, Récsey Lajosra, Hor-
váth J. Károlyra. Szólt a népdalkör, a
tánccsoport és a sakkozók sikereirôl, 
a klub és a község termékeny együtt-
mûködésérôl, az ünnepségeken való
fellépésekrôl, a szüreti felvonulás és
bál újjáélesztésérôl, az egyesület ál-
tal végzett munkákról (part- és teme-
tôtakarítások, óvodai ballagásokhoz
nyújtott segítség). Elismerôen szólt
Hegedûs János korábbi klubelnök oda-
adó munkájáról, akinek sikeres tevé-
kenységét felesége, Marika mindvégig
támogatta. Egy éve új elnöke van az
Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesületnek
Jánosházi Katalin személyében. Veze-
tésével új lendületet vett az egyesület.
Tavaly szeptemberben Erdélybe, Zete-
váraljára kirándultunk. Idén elôször az
évforduló alkalmából a községháza
nagytermének falára kerültek azok a
kézimunkák, gobelinek, hímzések, fa-
ragások, horgolt csipkék, patchworkok,
amelyek mind az egyesület tagjainak
munkái. A terem hátsó falán látható 
kitüntetésekkel, oklevelekkel, elismeré-
sekkel együtt jól mutatják az egyesü-
letben folyó értékes munkát.
Az óvodások tánccal, énekkel és egy
csodaszép, erre az alkalomra a gyere-
kek által készített képpel ajándékoztak
meg bennünket, nyugdíjasokat. Az ál-
talános iskolások tehetséges versmon-
dói többször is színpadra léptek, ügyes
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táncosaik is nagy sikert arattak. Kö-
szönjük szépen a gyerekeknek és a
felkészítô pedagógusoknak az emlé-
kezetesen szép perceket.
Emléklappal, plakettal és gratuláló
mondatokkal ajándékozta meg az
egyesületet a Nyugdíjasok Szerveze-
teinek Somogy Megyei Szövetsége
nevében Stikkel János elnök és Ács
Ferencné. Elismerôen szólt Táska köz-
ség polgármestere az egyesület és a
táskai asszonykórus közötti együttmû-
ködésrôl.
Többször is színpadra lépett a prog-
ram során egyesületünk két mûvészeti
csoportja, az énekkar és a tánccso-
port. Az a két csoport, amely sikeres
fellépéseivel évek óta öregbítik Feny-
ves jó hírnevét a szomszéd telepü-
lésektôl az ország távolabbi pontjáig.
Elôadásukat most is megérdemelt
nagy taps kísérte. Hasonlóan nagy 
sikert aratott a táskai és a kéthelyi asz-
szonykórus is. Örömmel és nagy tet-
széssel hallgatta a közönség a díjnyer-
tes Török Alexandra népdalcsokrát.
Az ünnepség meghatóan szép pillana-
tai voltak, amikor Süte Margit emléke-
zett az elôdökrôl, akik kitaposták ne-
künk az utat, és akik már nem lehetnek
közöttünk. „Köszönjük nekik, és remél-
jük, hogy életük alkonyán csak a sike-
rekre és az együtt töltött szép napokra
emlékeztek. Bízunk benne, hogy az égi
mezôkön megtalálták a megnyugvást
és a boldogságot, figyelnek bennün-
ket éberen, hogy mi is olyan példásan 
vigyük tovább azokat a feladatokat,
amelyekért ôk is dolgoztak. Tudjuk,
minden búcsúzásban halk bánat vagy
óriási fájdalom rejtôzik. Az elválás 
az egyik oldal, a másik az elindulás.

Az élethez mindig hozzátartozik mind-
kettô. Odaadjuk, hogy megkapjuk, el-
engedjük, hogy megtarthassuk, elme-
gyünk, hogy megérkezhessünk. Ôk
már megérkeztek. De szívünkben él-
nek és hisszük, hogy most is velünk
vannak és velünk is maradnak”. A kiál-
lítás egy része ezeknek az egykori
klubtagoknak állít emléket.
Az ünnepség elôtti napon községünk-
ben járt a lengyelországi testvértelepü-
lésünk delegációja. Megtekintve a kiál-
lítást 2014. április hónapra meghívták
az itt látott anyagot egy lengyelországi
népmûvészeti kiállításra.
A közel három órás program méltó volt
a 30 éves jubileumhoz. Együtt ünne-
peltek kicsik és nagyok, fiatalok és
idôsek, helyiek és környékbeliek. Az
egyesület tagjai hetekkel, hónapokkal
ezelôtt elkezdték a lázas készülôdést
és mindenki kivette részét a munkából,
ahogy ez egy jó közösségben el is 
várható.

A program az iskola ebédlôjében foly-
tatódott: a meghívott vendégeket, klub-
tagokat Vörös Béláné Éva és szorgal-
mas, lelkes csapata finom vacsorával
várta. Köszönjük! És köszönjük a
Képviselô-testületnek az anyagi támo-
gatást, a fellépôknek a szép mûsor-
számokat.
Aztán újra visszamentünk a nagyte-
rembe, ahol a táskai és a kéthelyi ven-
dégekkel közösen kezdetét vette az
önfeledt mulatság.
Befejezésül abból az írásból idézek,
amit Süte Margit olvasott fel a délutáni
ünnepségen: „Nemcsak a tavasz lehet
szép. Amikor a fák elhullatják leveleiket,
a nappalok rövidebbek és hûvösebbek
lesznek, akkor tudjuk: közeleg az ôsz.
Hogyan fogadjuk az ôszt? Csalódottan,
mert másképp történt néhány dolog,
mint ahogy azt életünk tavaszán kiszí-
neztük? Ettôl még az ôsz lehet szép,
bearanyozhatja a szelíd napsugár, tob-
zódhat a színekben. Nem csak a tavasz
szép. Az idôsebb és meggyengült em-
berek is értékes emberek. Bennük is
értékek rejtôznek. Vannak olyan embe-
rek, akik megbékélnek azzal, ami szá-
mukra már nem lehetséges. És mind-
abból, amit még megtehetnek, megpró-
bálják a legjobbat kihozni. Belôlük árad
a lelki nyugalom, a bizalom és a jószí-
vûség. Ôk azok, akik megôrizték szívük
fiatalságát, akik a múlandóság értékei-
ben is meglelik a boldogságot. A jelen
szépségéért hálásan mondanak köszö-
netet, és a nehézségeket türelemmel
viselik. Az életet úgy szeretik, ahogyan
az van, és az embereket olyannak, mint
amilyenek. Az igazi mûvészet: öregnek
lenni, fiatalos szívvel!”

Fekete János

TAGTOBORZÓ FELHÍVÁS!
A Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület
ezúton szeretné felhívni minden kedves
érdeklôdô magánszemélyek, magán-
szállás kiadók, vállalkozások figyelmét,
hogy a jövôben is megtiszteltetés lenne
számunkra, ha csatlakoznának hozzánk!
Kiadványainkban térítésmentes megje-
lenést biztosítunk tagjaink részére, iro-
dánkban és szolgáltatásainkon keresz-
tül széles körben publikáljuk szolgálta-
tásaikat, termékeiket, turisztikai vásáro-
kon, kiállításokon képviseljük külföldön
és belföldön egyaránt. Bôvebb informá-
cióért kérjük, látogasson el irodánkba!

Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklôdôt!

Címünk:
8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 14.

Jelenlegi nyitva tartásunk:
hétfô–péntek 9.00–16.00 
szombat–vasárnap zárva

Balatonfenyves Község Önkormányzatának jegyzôje 2013. június 01. napjá-
tól szeptember 30. napjáig terjedô idôszakra pályázatot hirdet idegenforgal-
mi adóellenôri állásra. A munkakör betöltésére a közszolgálati tisztviselôk
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX számú törvényben valamint a közszolgá-
lati tisztviselôk képesítési elôírásairól szóló 29/2012.(III.7.) számú kormány
rendeletben foglaltak az irányadók. Részletes felvilágosításért forduljanak
Babaicsné Tóth Andreához az adócsoportnál az 5. számú irodában.
Jelentkezni lehet: 2013. május 21. napjáig az alábbi címen: Balatonfenyves
Község Jegyzôje, 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27., tel: 85/560-158.

KOCKAVADÁSZAT. Áprilisi rejtvényünk
megfejtése: MACSKABAGOLY. A a Kis-
fenyô Óvoda ajándékát nyerte: Banitz 
József. Átveheti az óvodában. E havi
számunkból a rejtvényrovat anyagtorló-
dás miatt kimaradt.

Júniusi számunk lapzártája
május 20., 12 óra

Ulti Baráti Kör. Az áprilisi 
játék eredménye: 1. Kiss
György, 2. Horváth Tamás 
3. Táskai Elôd. A következô ta-
lálkozót május 12-én, vasárnap
rendezzük meg a Játékbárban.
További információ a helyszí-
nen vagy Hackl Gyulától (tel.:
30/406-2043) kérhetô.
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– Június 15-én nyíló Nemzeti Dohány-
boltba éves állásra eladót, illetve sze-
zonális munkára diákot keresünk.
A megadott e-mail címre várjuk az ön-
életrajzokat. hidveginecsilla@freemail.hu
Tel.: 30/620-4334.

– Eladó 1 db 200 l-es hordó, 1 db 200 l-es
akvárium tartozékokkal, 1 db éger szí-
nû TV, DVD állvány, 20 garnitúra új ágy-
nemû huzat (paplan, párna, kispárna).
Ár megegyezés szerint. 20/917-4300.

– Díszburkolat/viacolor lerakása, öntözô-
berendezés kiépítése, füvesítés, fûnyí-
rás, sövényvágás, vakondrács leraká-
sa, fakivágás, gyepszellôztetés, gépi és
kézi földmunka. Tel.: 70/772-9554.

– KIADÓ, SZÍNVONALAS NYARALÓHÁ-
ZAKAT KERESÜNK. Tel.: 30/544-7189.

– Nyaralók tavaszi nagytakarítását válla-
lom. Pontos, precíz munka. 20/917-4300.

– Eladó „REPÜLÔ HOLLANDI” vitorlás
hajó. 30/399-6915.

– „KUKAC KERT SZERVIZ!” Szakem-
bertôl kertgondozás: ingyenes kiszál-
lás, szaktanácsadás, füvesítés, ültetés,
metszés. Nagy László, 20/500-7484.

– Villanyszerelés, antennaszerelés, UPC-
antenna szerelés, kamerarendszerek,
riasztórendszerek, garázsajtók, kapu-
nyitó motorok. Tel.: 85/560-140, 
F.: 85/560-141 Mobil: 30/941-8106,
nemethvill01@gmail.com

– Eladó egy számítógépes íróasztal és
egy ágynemûtartós szekrény. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 30/271-2537.

– Vállalok új és idôszakos villamos felül-
vizsgálatokat magánszemélyek, üzle-
tek és vendéglátó egységek számára.
Profilom: erôsáramú berendezések
vizsgálata, érintésvédelmi mérése,
EPH bekötések, villámvédelmi felül-
vizsgálatok, minôsítô iratok készítése,
szükség szerint hibajavítás, villany-
szerelés kivitelezés, valamint munka-
védelmi és tûzvédelmi tevékenységek.
Elérhetôség tel.: 30/907-2911 
wargavill@gmail.com 

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

– Vitorlás csónak, vízi sportszer javítását
vállalom. Ugyanitt eladó egy 22-es Yole
vitorlás hajó. Tel.: 30/769-8657.

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

– Fiatal nyugdíjas házaspár keres hosz-
szú távra bérelhetô családi házat reális
áron Balatonfenyvesen (2 kutyával).

– Eladó, kiadó, cserélendô 1 panelprog-
ramos budapesti X. emeleti 55 nm-es
1+2 félszobás panellakás felújítva. Pes-
ten dolgozó és albérletet keresô csalá-
dokkal Balatonfenyvesen ház bérbe-
adásával cserélhetô kimondottan a re-
zsi 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. Balatonfenyves,
Közép u. 255., Érd.: 30/332-8480.

– Hatfiókos, 180 literes LEHEL fagyasz-
tószekrény 25 000, JYSK-ben vásárolt
háromszemélyes, kinyitható, barna
mûbôrkanapé 35 000, jó állapotban
lévô, színes, dekoratív, kétszemélyes
ággyá alakítható kanapé 30 000 forin-
tért eladó. Az árak irányárak. Tel.:
70/209-0957.

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

– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó mes-
ter vállalom régi tetôk felújítását, új
tetôszerkezetek ácsolását, fedését, va-
lamint belsô burkolást és gipszkarto-
nozást, kerti pihenôk, teraszok, kocsi-
beállók elkészítését. Balatonfenyves,
Rákóczi u. 2., tel.: 30/387-6573.

– Olasz–magyar, magyar–olasz fordítást,
tolmácsolást, idegenvezetést, pályázat-
írást, vadászatot vállalok.
ajogbolcsoje@gmail.com Tel.: 30/472-
8704

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

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

– Veszélyes fák kivágása, fûnyírás, kert-
rendezés, takarítás, lakatosmunkák.
Tel.: 85/362-151, 30/986-2565.

– MINDEN AMI VILLANYSZERELÉS!
Farkas András villanyszerelô Lakások,
házak, irodák, üzletek, mûhelyek vil-
lanyszerelése. Fogyasztásmérô helyek
készítése. ÉVÉ felülvizsgálatok. Tel.:
30/275-1577, farek01@gmail.com Ba-
latonfenyves, Fenyvesi u. 214.

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

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

– Mûanyag nyílászárók beépítése! Kér-
jen árajánlatot! Dallos Építôanyagke-
reskedés 85/363-226

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

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

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

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

– Férfi munkát vállalna kötetlen munka-
idôben, de a kötött is megoldható. Ker-
ti munkák, szoba-, kerítésfestés, kerék-
párszerelés, ház körüli munkák, kisebb
kômûvesmunkák. Tel.: 30/693-1783

– Eladó egy 2000 literes új acélhordó
(8000 Ft), egy 16-os gyermekkerékpár
(15 000 Ft), egy 26-os felnôtt mtb-ke-
rékpár (15 000) Ft. Tel.: 20/917-4300

– ELADÓ 1 db 125 literes mélyhûtô láda,
1 db 4 lángos Karancs típusú gáztûz-
hely, 1 db Lehel **-os, 160 literes hû-
tôszekrény. Érd.: Balatonfenyves, Petôfi
u. 102.

– Gitta Fodrászat (férfi, nôi, gyermek) és
körömkozmetika (manikûr, pedikûr, 
mûköröm) szeretettel várja vendégeit
Balatonfenyves, Vörösmarty u. 15.
szám alatti üzletében (a virágbolt mel-
lett). Bejelentkezés: fodrászat 30/321-
4146, körömkozmetika 30/716-3258

– ELADÓ egy 80 literes, egy évet hasz-
nált villanybojler. 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 ringató új
állapotban, fémvázas – 5000 Ft, 1 db
színes játszószônyeg, felpatentolható
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, téli-
esíthetô; és 1 db nagy, összecsukható
utazóágy szivaccsal. Érd.: 70/334-9403

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

– Fûnyírást, fûkaszálást, takarítást, sö-
vényvágást, ágvágást vállalunk a Ba-
laton déli partján Siófoktól Balaton-
szentgyörgyig, Marcali és 100 km-es
körzetében, problémás helyeken is.
Nádvágás, elhanyagolt területek rend-
be tétele. Komoly referenciák, szám-
laképesek vagyunk. Kaszálás 5 Ft/nm,
fûnyírás 5 Ft/nm, fûnyírás gyûjtéssel 
8 Ft/nm, sövényvágás 250 Ft/nm. Az
árak a felsoroltaktól eltérhetnek a
szemrevételezés során. Tel.: 30/204-
2499

– Villanyszerelés, antennaszerelés, UPC-
antenna szerelés, kamerarendszerek,
riasztórendszerek, garázsajtók, kapu-
nyitó motorok.
Tel.: 85/560-140, F.: 85/560-141 Mobil:
30/941-8106, nemethvill01@gmail.com

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

APRÓ 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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Április hónapban több program is szí-
nesítette az egyébként sem unalmas
hétköznapjainkat. 15-én színházban
jártunk. Minden esztendôben elvisz-
szük a nagycsoportos gyermekeinket
színházlátogatásra, idén Keszthelyen
jártunk s a Balaton Színházban néz-
tük meg Csajkovszkij: A Hattyúk Tava
címû zenés mesejátékot, melyet a
Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjúsági
Színház társulata adott elô.
A kicsik csillogó szemmel nézték vé-
gig Odette – a hattyúvá varázsolt
csodaszép leány – Siegfrid herceg és
Rothbard, a bagolyvarázsló izgalmas
s egyben szívszorító történetét.

Különösen a kislányokat érintette
meg a történet, de fiaink is eltették
emlékbe a színházjegyeket és izga-
tottan meséltek élményeikrôl szüleik-
nek. A programot a Gyermekeinkért
Balatonfenyves Alapítvány valamint
az óvoda szülôi munkaközössége fi-
nanszírozta, melyet ezúton is nagyon
köszönünk!
19-én Duci és Buci, a kedves színész
házaspár látogatott el hozzánk. A he-
lyes közlekedés szabályaira hívták fel
a kicsik figyelmét. Dalaikkal, táncuk-
kal remek hangulatot teremtettek.
22-én, a Föld napján megtisztítottuk
óvodánk környékét. (Sajnos) több

zsáknyi szemetet gyûjtöttünk össze.
Ez a program remek alkalom volt ar-
ra, hogy fokozottan felhívjuk gyerme-
keink figyelmét a környezetvédelem
fontosságára!

H. Sz.

Sportszombat
Mint már sokan tudjátok, két éve már
rendszeresen kisebb – nagyobb lét-
számmal, de töretlen lelkesedéssel
szerdánként különbözô (hol aerobik,
hol köredzést, hol táncos) edzést tar-
tunk testünk karbantartása érdekében.
Az ôsz folyamán edzônkön keresztül
meghívást kaptunk Öreglakra, a helyi,
szorgalmasan tornászó lányok, asszo-
nyok kis csoportjától. Kis társaságunk
örömmel elfogadta a szívélyes meghí-
vást. Ezen felbuzdulva kezdtük el szer-
vezni a mi sportnapunkat.
Április 20-án ezt meg is valósítottuk
„SPORT SZOMBAT” néven.
Szombaton 14-órakor az esemény
megnyitásaként kedvcsinálóként az ug-
ráláshoz, bemutatták a Fodros Álmok
tánccsoport a meglepetés táncukat,
amellyel már a szülôk bálján elkápráz-
tattak többünket.
Aztán a tánc után a sporté lett a fôszerep.
Az elsô órát egy fergeteges Zumbával
kezdtünk, Eszti vezetésével. Ezután
egy kis szünet következett. Az elôtérben
ásványvízzel, ropogtatnivalóval, almá-
val, sárgarépával, szôlôcukorral vártak
bennünket a szervezôk.
A pihenô után az aerobik következett
Tamás vezénylésével. Nagyon kemény
comb-, popsi- és hasizom erôsítéses

gyakorlatokat csináltunk, hogy minél
szebben, fittebben tudjuk kezdeni a
nyarat! Egy kis szusszanásnyi pihenô
után következett a köredzés. Ahol a
különbözô állomásokon párosával vé-
geztük felváltva a kardio és erôsítô fel-
adatokat. A gyakorlatokhoz súlyzókat,
fitt labdát, gumis erôsítôt, bordásfalat,
mászókötelet vagy csak épp a minden-
kinél kéznél lévô testünk súlyát hasz-
náltuk.
A jó hangulatról, a nagy érdeklôdésrôl
és a jólesô fáradtságunkról az elkészült
fotók, videók tanúskodnak.

Köszönjük mindenkinek a részvételét,
aki idôt és energiát nem kímélve jelen
volt. Az iskolai SzM közremûködését, 
a Turisztikai Egyesületnek a hangtech-
nikát, HUBERTUS Bt. támogatását, a
Pilsner Bt. felajánlását, Nagy Tamásné
felajánlását és nem utolsó sorban Fritzné
Vera összefogó szervezô munkáját.
Minden kedves mozogni vágyót sze-
retettel vár a sportcsarnokban Eszti
Zumbával hétfônként 18–19 óráig, Ta-
más a megunhatatlan, változatos min-
dent megmozgató tornájával szerdán-
ként 17.30–18.30-ig.

A kisfenyôk áprilisa

Papírgyûjtés!
Folyamatosan gyûjtjük a papírt az
óvodában, ezért kérünk minden
balatonfenyvesi lakost, hogy az
otthon feleslegessé vált papírhul-
ladékot, újságot hozza be az óvo-
dába, így támogatva szülôi munka-
közösségünk bevételét! 
Köszönettel: A Kisfenyô Óvoda
nevelôtestülete

A fenyvesi tornász csapat
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Ki mondta, hogy nem tudod 
megváltoztatni a világot?
Így hangzik a Föld napja mozgalom egyik jelmondata.
Ez a nap egyre fontosabb szerepet tölt be az emberek
életében. A mozgalom 1970. április 22-én kezdôdött, mi-
kor 25 millió amerikai diák emelte fel szavát a természet
mellett. Ennek hatására világszerte kezdeményezések
indultak a környezetvédelmi törvények szigorítására.
Szervezetek alakultak és emberek milliói változtattak
életstílusukon.
A felhívásra Magyarországon 1990-ben létrehozták a
Föld Napja Alapítványt, mely külön kiemelte az iskolák
és a tanárok szerepét a környezetvédelemben.
Mivel a mi iskolánk is fontosnak tartja a környezetbarát
életmód elterjesztését, ezért minden évben tavasszal
ehhez kapcsolódó programokat rendezünk: virágokat,
fákat ültetünk, segítünk a Balaton-part szebbé tételében,
szemetet gyûjtünk.

Kruppai Lili 7. osztály

VVIIRRÁÁGGGGAALL  AA  TTIISSZZTTAA  FFEENNYYVVEESSÉÉRRTT  22001133
VVEERRSSEENNYYFFEELLHHÍÍVVÁÁSS

A Balatonfenyves Község polgármestere meghirdeti a VIRÁGGAL a tiszta Fenyvesért 2013 Település-
szépítô versenyt. A versenyen valamennyi balatonfenyvesi állandólakos és üdülô ingatlantulajdonos, a
településen mûködô összes civilszervezet és közintézmény valamint vendéglátóegység, kereskedelmi
szálláshely magánvállalkozás részt vehet.
A verseny célja: Balatonfenyves község környezetszépítésének ösztönzése, ennek keretében, a közte-
rületek, parkok, terek, házak kertjeinek magas színvonalú, esztétikai megjelenésének támogatása és el-
ismerése.
Bízunk benne, hogy a verseny eredményeképpen kulturált, tiszta, vendégváró, a magyar virág és kert-
kultúra elterjesztésében élenjáró község és ezzel együtt településkép fog kialakulni.
Pályázhatnak: Állandó lakók, és az üdülô tulajdonosok saját épületeikkel, kertjükkel, és az ingatlanuk
elôtti közterülettel.
Közintézmények a saját épületeikkel, kertjeikkel, udvarukkal, parkjukkal, és az ingatlanuk elôtti közterülettel.
Vendéglátóegységek, kereskedelmi szálláshelyek saját épületeikkel, kertjeikkel, és az ingatlanuk elôtti
közterülettel.
Civilszervezetek, vállalkozók, magánszemélyek Balatonfenyves község egy-egy közterületi parkjának,
utcasarkának, közterület részének gondozásával vehetnek részt a versenyen
A pályázatokat egy szakmai zsûri értékeli. A legszebbnek ítélteket a Balatonfenyves Község Önkormány-
zata az alábbi díjakkal jutalmazza.

Balatonfenyves legtisztább, legtakarosabb portája
Balatonfenyves legtisztább, legvirágosabb nyaralója
Balatonfenyves legtisztább, legvirágosabb vendéglôje
Balatonfenyves legtisztább, legszebb intézmény udvara
Balatonfenyves legtisztább, legvirágosabb szálláshelye
Balatonfenyves leggondozottabb parkjának, utcai elôkertjének gazdája

Amennyiben a verseny kiírásával annak lebonyolításával kapcsolatban észrevétele, vagy kérdése van,
kérjük, hívja Kiss Péter munkatársunk a 30/239-5719 telefonszámát.

Lombár Gábor
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