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KÉSZÜLÔDÉS

A karácsonyra való készülôdés mindenki szívé-
ben az öröm pillanatait jelenti. A gyermekekkel
együtt még izgalmasabb! Ezt az érzést az iskolá-
ban is próbáljuk megôrizni. A könyvtár új prog-
ramjai között szerepelt november 29-én a „Kará-
csonyi elôkészületek délutánja”, ahol szülôk és
diákok készülhettek az ünnepi hangulatra, külön-
bözô ötleteket tudtak megvalósítani, a pici hóem-
berfigurától, a függôdíszektôl, a gipszbe öntött
gyertyatartón keresztül az üdvözlôkártyákig. Az
ügyes kis kezek jó hangulatban alkottak.
December 6-án ellátogatott a suliba a Mikulás!
Hó hiányában lovaknak álcázott rénszarvasok
hozták feldíszített hintón két eleven krampusz
társaságában. Bôséges csomagot kaptak a 
gyerekek, és köszönet fejében ôk is megajándé-
kozták mûsorukkal a kedves öreg Télapót. Az is-
kola udvarán pedig a rénszarvasok bûvös körök-
kel kocsikáztatták a gyerekeket. Meseszép nap
volt. ...
Az iskola és a szülôk is varázslatos hangulatban
készültek a karácsonyra! A gyerekekkel tartott
játszóház és az osztályok feldíszítése örömteli
pillanatokat szereztek. A szülôk is készültek, hi-
szen minden diáknak és iskolai, konyhai, könyv-
tári dolgozónak mézeskalácsból saját készítésû
mécses tartót ajándékoztak. Egyéb ötletes aján-
dékokat is készítettek, amiket a községi karácso-
nyi ünnepségen tartott vásáron adomány fejében
kínáltak. Ennek a bevételébôl az iskolás gyerme-
keket támogatták. (Kôvári Zita)

December közepétôl jó egy hónapon keresztül, ha megállunk
ismerôsökkel, akár ismeretlenekkel találkozva, szinte biztos
hogy Boldog Új Esztendôt kívánunk egymásnak. Ez a szokás,
így teljes a felkészülésünk a következô esztendôre. Jókívánsá-
gok, intelmek, fogadalmak hangzanak el, vagy csak magunkban
ôrizve próbáljuk azokat célként magunk elé állítani. Többször azt
is hallani, hogy a jókívánság mellé elhangzik a … „jobbat mint az
elôzô” … A kiegészítés.
Sokan végig gondolják ilyenkor az eltelt esztendô történéseit 
annak jó, de rossz eseményeit is, és megpróbálják hasonlótól
már elôre is óvni szeretteiket. Persze azt is tudjuk, hogy az élet
nem ilyen, hoz jót és rosszat egyaránt – így kerek a sorsunk.
Ebben az esztendôben nem jutott sok idô arra, hogy végig gon-
doljam 2013 történéseit, eseményeit, de összességében mégis
jólesôen nyugtáztam Balatonfenyves elmúlt 365 napját. Kisebb
zökkenôkkel, de sikerült iskolánk állami mûködtetésbe adása,
szinte észre sem vettük a konyha, és a könyvtár mûködtetésé-
ben bekövetkezett változást, ezeket az intézményrészeket a
községháza vette át, mûködteti, tartja fenn. Köszönhetô ez az
észrevétlenség kiváló munkatársainknak, akik a változások meg-
követelte feladatokat végrehajtották.
Fejlesztésekkel, nyertes pályázatokkal vártuk az idegenforgalmi
idényt, melyre kevés panaszunk lehet, hiszen forró volt a nyár,
és a Balaton vízszintje sem borzolta a kedélyeket, nem okozott
fejtörést a vízhiány. Ilyenkor szoktuk azt mondani: szeret az Isten
bennünket, még ezt a kérdést (csapadékhiány) is megoldotta.
Tettük mi is a dolgunkat. Építettünk még egy lidót, utcákat asz-
faltoztunk, strandröplabda pályát építettünk a  Csalogány strand-
ra, lecseréltünk több játékszert a strandjainkon, megépítettük 
a kisvasút, és a Nagy árok közötti szakaszon, valamint a Bevá-
sárló utca elején a járdákat. Tették a dolgukat azok is, akik a tu-
risztikából szeretnének megélni, szervezte a nyári programokat
a Turisztikai Egyesület, megvalósította az idegenforgalmunk fej-
lesztésére nyert pályázatot.
Ôsszel aztán folytattuk, ahol félbehagytuk. Elkészült a Község-
háza energetikai felújítása, felépült az iskola udvarán a mûfüves
grundfoci pálya, azóta gyermekeink nagy örömmel használják is
azt, felújítottuk a Csalogány strand partvédelmét, tavasszal új
padokat telepítünk oda.
Az újesztendôre kívánom, hogy tartson ki a lendület! Jók az esé-
lyeink, nyertünk házi komposztáló berendezések rendszerbe ál-
lítására egy pályázatot, megkezdtük a LEADER pályázaton
nyert tízmillió forintból az óvoda melletti játszóteret fejleszteni,
tavasszal belefogunk a ravatalozó felújításába. Megkezdôdtek
az elôkészületei az Imre majori egészséges ivóvíz hálózat kiépí-
tési munkálatainak, és az év második felében be is fejezôdnek.
Két pályázatunk vár elbírálásra még. Az óvoda, és az egészség-
ház szintén energetikai felújítását szeretnénk azokon végezni.
Munkatársainkkal már hónapokkal ezelôtt megkezdtük a költ-
ségvetési rendeletünk összeállítását – jövôbeni terveink megva-
lósításának alapját építjük.
Kívánok mindnyájuknak dolgos Boldog Új Esztendôt, azt, hogy
így sikerekkel gazdagodjanak javakban, és lélekben! (Lombár)

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN MINDEN OLVASÓJÁNAK a FENYVESI ÚJSÁG!
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December 19-én tartotta a képviselô-
testület az esztendô munkaterv 
szerinti utolsó ülését, a sürgôsségi
indítványokkal együtt 16 napirendet
tárgyaltunk.
A lejárt határidejû határozatok végre-
hajtásáról, és az elôzô ülés óta tör-
téntekrôl szóló jelentést követôen
egyhangú szavazással támogattuk a
jelenlegi megbízott fonyódi rendôr-
kapitány, Heffer Attila alezredes kine-
vezését erre a pozícióra, tapasztala-
taink szerint munkáját magas szak-
mai színvonalon szimpatikus ember-
séggel látta el.
A napirendre került közszolgáltató
beszámolók közül elfogadta a REZI
Bt. múlt esztendei tevékenységérôl
szóló tájékoztatást, azzal, hogy a ra-
vatalozó tervezett és arra pályázati
támogatást (7 000 000 Ft) nyert fel-
újítása közben a hangosítás minôsé-
gi változását is megvalósítják.
Elfogadta, a testület a kéményseprôi
közszolgáltatás igénybevételérôl szó-
ló önkormányzati rendelet módosí-
tását a  közszolgáltatásért fizetendô
díjakat abban szerepeltetjük (a ren-
delet a honlapon teljes terjedelmé-
ben megismerhetô).
Elfogadta a képviselô-testület a hulla-
dékgazdálkodásról szóló önkormány-

zati rendelet módosítását, melyre
azért volt szükség mert január 1-tôl
megváltozik a közszolgáltató: önkor-
mányzataink szolgáltató cége, a
PELSO-KOM Kft. látja el ezt a fel-
adatot.
Az ország költségvetési törvényének
elfogadása több egyéb törvényt, 
jogszabályt is módosít, melyek kö-
zött szerepel az adózásról szóló tör-
vény is. Módosítanunk kellett a telek-
adóról, az építmény adóról, és a szo-
ciális ellátások helyi rendszerérôl
szóló önkormányzati rendeleteinket
(a rendeletmódosítások a honlapon
teljes terjedelmükben megismerhe-
tôek).
Elfogadta a testület a 2014 évi költ-
ségvetés koncepcióját, mely számok
nélkül a már ismert tendenciák alap-
ján vázolja fel településünk lehetô-
ségeit, ennek alapján már folyik a
költségvetési rendelet elôkészítése,
tervezése.
Elôzô napirendünk zökkenô mentes
végrehajtása érdekében megalkotta
a testület az átmeneti gazdálkodásról
szóló rendeletét, mely a végleges
költségvetés elfogadásáig szabályoz-
za a gazdálkodást az elôzô évi költ-
ségvetés ismeretében, és figyelembe
vételével.

Elfogadtuk a 2014 évi testületi mun-
katervet, mely a jövô évi közgyûlések
napirendjeinek vázát tartalmazza,
melyhez kapcsolódnak az aktuális
kérdések.
Elfogadta – hosszas elôkészítés 
után –, a testület a helyi esélyegyen-
lôségi programot melyet teljes terje-
delmében a honlapon meg lehet 
ismerni.
Döntött a testület, hogy a 2014-es
esztendô elejétôl egy közterület felü-
gyelôt alkalmaz, akinek feladata lesz
a klasszikus munkáján kívül több, a
községháza által végzett munkába
történô besegítés.
Igazgatási szünetet rendelt el a testü-
let a jegyzô elôterjesztésére a de-
cember 23–31-e közötti idôszakra,
ebben az idôben a községházán nem
tartottunk ügyfélszolgálatot.
A Magyar Államkincstár jelzésére a
tavaly januári változásokat (iskola ál-
lami fenntartásba kerülése, konyha,
és könyvtár önkormányzati mûködte-
tésbe vétele) a törzskönyvi nyilván-
tartásban testületi határozattal ren-
deztük.
Egy önkormányzati külterületi ingat-
lan leendô értékesítésével kapcso-
latban indítja el a jogszabályban
meghatározott eljárást a település
jegyzôje a képviselô testület döntése
alapján.

(L. G.)

Közel két éves elôkészítés után ez 
év január 1-tôl komoly változás tör-
tént – már ami a szolgáltató céget 
illeti –, a hulladékgazdálkodás, pon-
tosabban a szemétszállítás terén.
Az elmúlt idôszak arról szólt, hogy
milyen módon tudunk leginkább meg-
felelni a kormányzat azon szándéká-
nak, mely szerint a hulladékgazdál-
kodást, annak is a lakossági gyûj-
tését csak többségi önkormányzati
tulajdonú cégek végezhetik.
Mint tudjuk, az eddigi szolgáltató, az
AVE Zöldfok nem ilyen vállalkozás,
ebben a cégben csak harminc száza-
lék körüli az önkormányzatok tulajdo-
na. Megpróbálták egy szétválással
átalakítani, melyben a tulajdonok
aránya megegyezett volna a Zrt.-ben
már ismertetettekkel, majd a Kft.-n
belüli adás-vétellel el lehetett volna
érni a többségi önkormányzati tulaj-
donrészt.
Ezt a szándékot azonban nem tudták
kivitelezni, mert négy település (köz-
tük Balatonfenyves) és egy kistérség

(Koppány völgye) nem írta alá a szét-
válási szerzôdést. Ezért az AVE be-
perelt bennünket (jognyilatkozat pót-
lása iránt indított bírósági eljárást),
de december közepén elállt a pertôl,
költségeinket megtérítette.
Közben mi több – pontosan 64 – tele-
püléssel 2012. október 10-én létre-
hoztuk a Délnyugat Balatoni Hulla-
dékgazdálkodási Társulást, azzal a
szándékkal, hogy saját kezünkbe ve-
gyük ennek az igazán fontos feladat-
nak az elvégzését. Ahhoz, hogy al-
kalmasak legyünk a közszolgáltatás
végzésére, megvásároltunk egy már
mûködô kis céget, a (ZÔÔD Kft.-t)
melynek nevét most változtattuk
PELSO-KOM Kft.-re. Ez a cég végzi
január elsejétôl a szolgáltatást. A leg-
fontosabb információ, hogy 2014-
ben a díj nem változik, továbbá a
szállítási napok, és a járatsûrûség
sem. (A díjat központilag határozza 
– illetve határozta – meg a kormány.)
Az elmúlt hetekben igyekeztünk a
lehetô legtöbb információt eljuttatni

Önöknek, azzal a szándékkal, hogy
érezzék, ez most már a mi saját 
„vállalkozásunk”, nincs okunk tehát
arra, hogy abban ellenséget lássunk.
A hulladékgazdálkodás nagyon fon-
tos közszolgáltatás, amelynek ellátá-
sát, annak feltételeit jogszabályok,
így az ágazati törvény (hulladékról
szóló) szabályozza.
Ennek szellemében a kormányzati el-
képzelések mentén, és mindnyájunk
érdekében kívánjuk ezt a feladatot 
elvégezni saját, száz százalékban
önkormányzati tulajdonban lévô cé-
günkkel, melynek központja Len-
gyeltóti, Rákóczi u. 1–3. Ügyvezetôi:
Kiss Zsuzsanna, és Fodor József.
Elektronikus elérhetôségük: info@pel-
sokom.hu
A nyári idôszakban lesz ügyfélszol-
gálat is a Balaton parton, melynek
pontos helyét, elérhetôségét a ké-
sôbbiekben közöljük. Informálódhat-
nak a részletekrôl a www.pelso-
kom.hu címszó alatti honlapon.

(Lombár)

A községházáról jelentjük

Mostantól a PELSO-KOM viszi a szemetet
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Év végi programok 
a Kisfenyô Óvodában
November közepétôl december köze-
péig számos program színesítette a
kisfenyôk hétköznapjait.
November 11-én, Márton-napján tar-
tottuk vígasságokkal egybekötött vá-
sárunkat. Rekord mennyiségû apró
ajándéktárgy, kézmûves termék ke-
rült az asztalokra. Az óvónénik, anyu-
kák, nagymamák portékáit szívesen
vásárolták a jelenlévôk. Természete-
sen volt libazsíros kenyér is – lila
hagymával, mellyel a szülôi munka-
közösség látta vendégül az egybe-
gyûlteket. A vásári hangulatot tánc-
házzal fokoztuk, mely most is nagy
sikert aratott. A hideg, szeles idôjárás
miatt az óvoda épülete körüli lámpás
felvonulás elmaradt, de így is meg-
mutathatták a kicsik az elsötétített
aulánkban az otthon készített lámpá-
saikat.
December 3-án, a Mikulás Kisvonat
elsô utasai az ovisok voltak. Reggel
háromnegyed nyolckor gyülekeztünk
az állomás elôtti peronon. Izgatottan
vártuk az indulást. A zöld jelzéssel
egy idôben felszállt a vonatra a Nagy-
szakállú és Krampusza. Somogy-
szentpálig minden kisgyermeket
megajándékozott, mindenkihez volt
egy-egy kedves szava.
Az Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület
elnökének, Jánosházi Katalinnak,
Kati néninek a fejébôl pattant ki az a
fantasztikus ötlet, hogy december hó-
napban Mikulás vonatként közleked-
jen a mi kisvonatunk.
Óriási élményben volt részük a kis
ovisoknak és ezért mi szülôk és pe-
dagógusok nagyon hálásak vagyunk!
Köszönjük az élményt, a sok-sok
szeretetet, a kedvességet és a finom
süteményt, mellyel gyermekeinket kí-
nálták a vonaton.
December 6-án, Mikulás napján pe-
dig az óvodában is megjelent a Miku-
lás. Puttonyában gazdagon megra-
kott csomagokat hozott. Mint mindig,
most is dicsért, egy kicsit elmarasz-
talt, ígéreteket gyûjtött be, de sok-sok
szeretetet maga után hagyva kö-
szöntünk el tôle.
December 11-én szokásos adventi
munkadélutánunkat rendeztük meg.
A karácsony-várás izgalmas idôszak
a kicsi gyermekek számára, örömmel
vettek részt az anyukák által sütött
mézeskalács díszítésében, az asztali
díszek készítésében.
Néhány nappal késôbb, december
15-én, vasárnap, a nagycsoportosa-

ink egy gyönyörû Betlehemes játék-
kal örvendeztették meg az ünnep-
lôket a fenyves-alsói Mária templom-
ban.
Másnap egy kedves meghívásnak
eleget téve, ismét visszamentünk a
templomba, immár az összes óvodás
gyermekünkkel és megcsodáltuk a
Bojtor család által készített Betlehe-
met. Mécseseket gyújtottunk, kará-
csonyi dalokat énekeltünk majd jóízû-
en elfogyasztottuk azt a sok finomsá-
got, mellyel Végh Marikáék kínáltak
meg bennünket. Ez úton is köszönjük
szépen a meghívást!
A karácsonyi ünnepségünkre decem-
ber 18-án, szerdán került sor. Gyer-

mekeink versekkel, dalokkal és a na-
gyok – a Mária templomban elôadott –
Betlehemesével ajándékozták meg
szüleiket és vendégeinket. A majd-
nem mennyezetig érô karácsonyfa 
elbûvölte az apróságokat. A jelen-
lévôket pedig lenyûgözte a kisgyer-
mekek ünnepi mûsora. Az est fény-
pontját mégis az új játékok jelentet-
ték, melyeket boldogan csomagolt ki
a Kisfenyô Óvoda apraja és nagyja.
Programjainkról további képeket a
www.balatonfenyves.hu/Települé-
sünk/Kisfenyô internetes oldalon te-
kinthetnek meg az érdeklôdôk.

Hackl Szilvia 
óvodavezetô
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Szülôk bálja
2013. november 23-án, szombaton került megrendezésre az óvodás gyerme-
keinkért szervezett jótékonysági bálunk. Rendhagyó helyen és rendhagyó
idôben, de hagyományteremtô céllal.
Már az év elején megszületett részünkrôl az elhatározás, hogy a község két
oktatási intézménye ne két-három hét különbséggel rendezze meg báljait, ha-
nem idôben jobban elkülönülve hívja meg kis közösségünk mulatni és adakoz-
ni vágyó polgárait.
Rengeteg munka elôzte meg a rendezvényt, melybôl szinte minden óvodás gyer-
mekünk családja kivette a részét. Mindenki úgy segített, ahogy tudott: volt, aki
három kg vöröshagymát, másvalaki két liter étolajat vagy 30 db tojást adományo-
zott a vacsora elkészítéséhez. Mások a sportcsarnok berendezésében, feldíszí-
tésében segédkeztek vagy süteményt sütöttek a bálozók számára. Megint má-
sok támogatójegyek megvásárlásával, tombolatárgyak felajánlásával támogatták
rendezvényünket. Igazi összefogás jellemezte a munkálatokat, hiszen mindany-
nyiunk elôtt ott lebegett a közös cél: gyermekeinkért tesszük, hogy programjaikat
finanszírozhassuk, hogy elvihessük ôket kirándulni, hogy elôadókat hívhassunk
az óvodába, hogy megtölthessük a Mikuláscsomagokat …
A csapatmunkát az Szmk tagjai koordinálták, akik fantasztikus módon mozgó-
sították a szülôket, együttmûködésre, összefogásra ösztökélték a családokat 
s igazi közösséggé kovácsoltak bennünket. Hatalmas köszönet illeti meg ôket
s hadd említsem meg ôket név szerint is: Hermann Zsuzsa, Buza-Novotny 
Beáta, Fritzné Vera, Biczó Zsolt és Koczor Vivien. Sok mindenki mást is meg-
említhetnék még név szerint, de a betûk és sorok száma korlátozott.

MINDENKINEK HATALMAS KÖSZÖNET jár, aki így vagy úgy, de részt vett en-
nek a rendezvénynek a megvalósításában!
Azért hadd tegyek néhány kivételt: külön megköszönjük a Hubertus-Hof 
Szálloda és Étterem vezetôjének, Raskó Róbertnek és Cser Zoltán séfnek az
önzetlen felajánlását, illetve az ott dolgozók segítségét! Ôk gondoskodtak a
bôséges és finom vacsoráról. És köszönjük Tóth Józsefnek, a Balatonfenyvesi
Turisztikai Egyesület elnökének, hogy segítséget nyújtott a báli plakátok 
kinyomtatásában, a meghívók sokszorosításában. Végül köszönjük Buza 
Alexandrának a gyönyörû dekorációt!
További támogatóink: id. Ambrus Sándor és felesége, Ari Papírbolt – Fonyód,
Agócs Nikoletta kozmetikus, Autoland Kft. – Fonyód, Balatonfenyvesi Mosoda
Bt., Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület, Balázs Dezsôné, Bridge 91 Kft.,
Boór Attiláné – Kriszta Papírbolt – Fonyód, Buni Attila – Pocika Vendéglô – 
Fonyód, Buza Antal, Buza Barna, Buza Máté, Buza Alexandra, Czanka Lajos,
Dr. Pohl Tibor – ICC Kft. – Fonyód, Dallos Építôanyag-kereskedés, Fritz Zsolt,
Fehérné Novotny Éva, Fekete István Általános Iskola Szülôi Munkaközössége,
Fonyódi Lángos-palacsintasütô, Gitta Fodrászat és Körömkozmetika, Gyanó
Józsefné, Hackl Szilvia, Haszon Zsolt – Parti Zóna, Hidvéginé Molnár Csilla,
Horváth Tibor Yumeiho masszôr – Alsópáhok, Hubertus-Hof Szálloda és Étte-
rem, Járfás Kft. – Lengyeltóti, Kalmár Lajos – Kalmár Karosszéria, Kazimír Gá-
bor, Kisfenyô Óvoda, Kertbarátok Boltja – Szerdahelyi Áron – Fonyód, Koczor
Vivien, Kollmann Ferenc, Kozma Andrea, Kránicz István, Laskai Tímea fod-
rász, Lombár Gábor Polgármester Úr,  Makai Szilvia Hajstúdió, Megoldás In-
gatlaniroda – Zsinkai Anna, Melis Pékség – Fonyód, Nagy Olga masszôr – Ba-
latonberény, Nagy Tamásné – Ani-bolt, Nagy János és családja, Orsós János,
Ott Márta kozmetikus, Pelso Caffe Pizzéria – Hermann Gábor – Fonyód, Pilsner
Bt. – Fonyód, Poliker 2005. Kft. – Friskó Lászlóné, Potecz Csaba és Réka,
Roaming World Kft. – Tóth József, Sáfárné Fehér Ildikó, Slezák János és csa-
ládja, Somogyi András, Somogyi István, Stamler József, Suzuki Borongics –
Balatonboglár, Szabadi Judit – Judit Virágbolt – Fonyód, Szabó Csaba és fele-
sége, Szekeres Zoltán és családja, Szergiusz Security, Szétag Tímea masszôr
– Fonyód, Szupermérleg Kft. Könyvelôiroda – Balatonboglár, Tolnai László és
felesége – Fonyód, Turul Gyógyszertár, Vinkler Zoltán és családja, Zrínyi Péter
és családja, Zsinkai Gábor, Zsoli Szupermarket és még sokan mások… 

Hackl Szilvia

Kedves
Szülôk!
Szeretném figyelmükbe ajánlani a
Szitakötô címû negyedévi irodalmi
és ökológiai gyermeklapot. Alapve-
tése, hogy a környezet fogalmát a
természeti környezetnél tágasab-
ban értelmezi; az épített és a szelle-
mi környezeten túl a társadalom
egészére, a másik emberre is kiter-
jeszthetônek véli. Ezért nemcsak a
veszélyeztetett természeti értékek
megismerését és megóvását tartja
fontosnak, hanem a szellemi, erköl-
csi értékek gondozását is, és ki-
emelt figyelmet fordít a hátrányos
helyzetû gyerekekre.

Ez a folyóirat magas színvonalú mû-
velôdési és szórakozási lehetôséget
nyújt a már folyékonyan olvasó gye-
rekeknek, felnyitja szemüket a szû-
kebb és tágabb környezetükben lát-
ható, megtapasztalható érdekessé-
gekre. A kíváncsi gyerekek folyóirata
sokszínûségével, változatos témavá-
lasztásával és izgalmas képanyagá-
val mindenki számára kínál valami
újat. A kortárs irodalmi mûvek (vers,
mese, kispróza) és az ismeretter-
jesztô cikkek (történelem, irodalom,
képzômûvészet, a természettudo-
mány számos területe, néprajz, nyel-
vészet, zene stb.) mellett a korosz-
tálynak megfelelô, kreatív foglalkoz-
tató feladatok segítik a befogadást.
Az évszakokhoz is igazodó írások ol-
vasmányos, érthetô nyelven szólnak
minden témáról. Az egyes számok-
ban mese-, rajz- és egyéb pályá-
zaton indulhatnak a gyerekek egyé-
nileg, csoportosan vagy családi se-
gítséggel. A Szitakötô honlapján
(www.szitakoto.com) játék várja a 
diákokat, hetente nyerhetnek köny-
veket. Az eddig megjelent cikkek és
képzési segédanyagok teljes terje-
delemben olvashatók a honlapon.

V.I.
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Bolla István

Minden önéletrajz óhatatlanul magá-
ban hordozza a felelôsségteljes
számvetés szándékát. A szavak árul-
kodnak használójáról: feltárják – töb-
bé-kevésbé – azokat az eseménye-
ket, amit az egyes ember érdemes-
nek tart elmondani önmagáról, s amit
nem. A régi latinok „curriculum vitae”
(szó szerinti fordításban: egy út pá-
lyáját jelöli, amit egy ember élete fo-
lyamán megtesz) kifejezése minden-
esetre sokkal gazdagabb jelentést
hordoz a mai értelemben vett önélet-
rajznál: míg az utóbbi kimerül a pusz-
ta tények felsorolásában, az elôbbi
egy élettörténetet jelöl. Nemcsak fel-
vázolja nagy vonalakban egy ember
életének szakaszait idôbeli sorrend-
ben, hanem értelmes összefüggést
keres közöttük, s ezt megpróbálja
eseményekben-történetekben rögzí-
teni – megteremtve az élettel való
számadás/számvetés lehetôségét.
E filozofikus bevezetô után – tartva
magam a fent kifejtett elvhez – sze-
retnék bemutatkozni a Fenyves Új-
ság olvasóinak. 1968. október 31-én
születtem Nagykanizsán, a reformá-
ció világnapján. Édesanyám Erdély-
ben született, a II. világháború alatt a
nagyszüleim szó szerint átmenekül-
tek az anyaországba, s hosszú ván-
dorlás után a család a Somogy me-
gyei Pogányszentpéter községben
talált otthont. Édesapám a szomszéd
községbôl, Iharosberénybôl szárma-
zott. Van egy öt évvel idôsebb bá-
tyám, aki már húsz éve él boldog há-
zasságban.
Az általános iskola alsó tagozatát
édesapám szülôfalujában végeztem,
a felsô tagozatot Nagykanizsán jár-
tam, a család a városba költözött.
Nehéz volt az új környezetbe beil-
leszkedni. Mindig jó tanuló voltam,

ezért tanulmányaimat a Landler Jenô
(ma: Batthyány) Gimnáziumban foly-
tattam. Ott érettségiztem 1987-ben.
Az igazi nehézségek azonban akkor
kezdôdtek. Eredetileg orvosnak ké-
szültem, de végül lemondtam errôl 
a tervemrôl. Érdekelt az irodalom és
a történelem is, sôt gimnázium utolsó
évében a vonzalom még inkább
erôsödött, mégis a gödöllôi Agrártu-
dományi Egyetemre adtam be a je-
lentkezési lapomat. A sikeres felvételi
után egy évig elôfelvételisként szen-
vedtem a Varsói Szerzôdéshez tarto-
zó Magyar Néphadsereg állományá-
ban, Baján.
Gödöllôn másfél évig voltam, közben
felvettek az ELTE biológus szakára,
de azt a szakot el sem kezdtem. Egy
belsô szellemi bizonytalanság jelle-
mezte ezt a korszakomat: valaki a 
lelkem mélyébôl folyamatosan, szelí-
den azt tanácsolta, hogy teljesen
másképp kell az életemet folytatnom.
Ez a felismerés vezetett el megtéré-
semhez, 1989-ben.
Gyermekkoromban nem kaptam val-
lásos nevelést. Nagymamám elvitt
ugyan templomba, de ez teljesen
megszûnt, amikor a család Nagyka-
nizsára költözött. Ha visszagondolok
életem azon szakaszára, akkor az is-
tenkeresés szóval jellemezhetném:
én kerestem Ôt, s ezért iratkoztam be
civil hallgatónak a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Teológiai Karára.
Öt csodálatos évet töltöttem az egye-
temen. Új szellemi horizontok tárultak
fel, nagyon sokat olvastam, szenve-
délyes vitákat folytattunk az évfo-
lyamtársaimmal és más karok hallga-
tóival. A diploma megszerzése után
Budapesten maradtam, de egy év
múlva visszaköltöztem szülôváro-
somba.
Ha a papi hivatásról kérdeznek, min-
dig elbizonytalanodom. Nem része-
sültem semmilyen misztikus tapasz-
talatban, amely arra késztetett volna,
hogy azonnal ezt a hivatást válasz-
szam: döntésem inkább egy folyama-
tos szellemi-lelki érlelôdés eredmé-
nye. Egy döntés meghozatala, egy 
elkötelezett, feltétel nélküli IGEN ki-
mondása (akár egy házasságban
vagy barátságban) nem történik meg
azonnal: sokszor az ember csak
évekkel késôbb fogja fel a legegysze-
rûbb szavak értelmét. 2001-ben kér-
tem felvételemet a Kaposvári Egy-
házmegye kispapjai közé, három

évet töltöttem a budapesti Központi
Szemináriumban, 2004. június 26-án
szentelt Balás Béla megyéspüspök.
Újmisés jelmondatomat János evan-
géliumából vettem: „megismeritek az
igazságot, és az igazság szabaddá
tesz titeket” (Jn 8,32). Igazság és
szabadság: mindkettôre minden em-
ber vágyakozik, de általában rendkí-
vül nehéz összhangba hozni ôket
egymással. Isten adományai az em-
ber számára, de nagy veszélyeket
rejtenek magukban. Hányszor fordult
elô a történelemben, hogy az ember
szabadságvágya zsarnok hatalmakat
teremtett, az igazságosságra való hi-
vatkozás pedig rabságot hozott létre!
Jézus szavai szerint igazság és sza-
badság egysége a szeretetben és a
megbocsátásban valósul meg, így
válunk az Ô tanítványaivá, tanúságot
teszünk a Fiúról, akit az Atya küldött.
Szentelés után egy évig voltam 
plébániai kormányzó Fekete István
szülôfalujában, a Somogy megyei
Göllén. Szép emlékeket ôrzök errôl a
helyrôl, papi pályám elsô állomásá-
ról. Majd következett a nagy kihívás:
megyéspüspököm 2005 ôszén Ró-
mába küldött tanulni. Három csodála-
tos évet töltöttem a Gergely Egyetem
filozófiai karán, jelenleg pedig a lelki-
pásztori munka mellett a doktori dol-
gozat írása tölti ki az idôm nagy ré-
szét.
A papi hivatás lényegét – számomra-
a „szolgálat” szó fejezi ki a legszem-
léletesebb módon. Az a szolgálat,
amely nem szolgalelkû, hanem hite-
les, láttatja Jézus Krisztust nemcsak
a liturgiában, hanem a mindennapi
életében is, mert abból a küldetésbôl
táplálkozik, amellyel az Atya küldte a
Fiát a világ megváltására. Egyfajta
hitvallásként is értelmezhetô az egy
20. századi spirituálistól vett idézet:
„…az Isten, akiben hinni szeretnék:
Atya, aki a teremtés kezdete óta 
kegyelemmel teli áldással nyújtja ki
kezét. Sohasem erôlteti rá magát
senkire, de mindig várakozik. Soha-
sem hagyja, hogy kezei kétségbe-
esésében lehulljanak, hanem mindig
reménykedik gyermekei visszatéré-
sében, hogy szeretô szavakat szól-
jon hozzájuk, és fáradt kezeit megpi-
hentesse vállukon. Egyetlen vágya,
hogy megáldjon.” (Henri J. Nouwen,
A tékozló fiú hazatérése. Egy hazata-
lálás története, Ursus Libris, 2001.
120. o.)
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– Kistestû kutyával albérletet keresek
február elejétôl 30–35 000 Ft-ért.
Tel.: 30/246-1951

– SVÉD MASSZÁZS – Frissítô svéd-
masszázs képzett masszôrtôl. A
hét bármely napján, akár saját ott-
honában. Hívjon bizalommal és se-
gítségemmel frissüljön fel testileg,
lelkileg. 30/513-7804

– Eladó 55 db új római vörös barna
sima mázas BRAMAC tetôcserép.
6 db római v. barna, szegély cse-
rép, kedvezô áron. 30/384-5956

– Eladó 1 db 20 colos és 2 db 2 colos
gyermek kerékpár kitûnô állapot-
ban. Ár: Megegyezés szerint! Ér-
deklôdni: 30/553-6703 

– Használt kisfiú ruhák 3, 4, 5 éve-
sekre. Polók 400–500–600 Ft-tól.
Nadrágok 700–800–900 Ft-tól el-
adók, valamint nôi és férfi használt
ruhák eladók. Érdeklôdni: 30/520-
4789 

– Eladó 4 db 4 furatos 16 colos acél
felni 205/55-ös téli gumival, dísztár-
csákkal együtt 10 000 Ft/db. Érd:
20/992-5103

– Szoba kiadó. Érdeklôdni: 70/209-
8119

– Vízház utcában eladó 40 db
40×40×10-es, és 45 db 50×50×6-os
gyephézagos lap. Irányár 250 Ft/db.
Érdeklôdni: 20/227-39-29

– Használt sütôolaj és sütôzsiradék
begyûjtését vállaljuk. Cserébe házi-
szappant adunk. Mosásra, mosa-
kodásra alkalmas, minôségi ter-
mék. Balatonkeresztúr, Kossuth L.
u. 79. 70/509 8828 (Giricz Zsuzsa –
szappanfôzô kézmûves)

– Kecsketejes kézmûves háziszap-
pan kapható. Bôrproblémákra, ér-
zékeny bôrre gyógyszappanokat,
egyéni igények szerint színes, illa-
tos szappanokat is készítek. Ba-
latonkeresztúr, Kossuth L. u. 79.
70/509-8828 (Giricz Zsuzsa –
szappanfôzô kézmûves)

– Balatonfenyves–Imremajorban, az
IKSZT épületében új építésû üz-
lethelyiség kiadó élelmiszerbolt
üzemeltetésének céljából. Össz-
terület 47 m2, 22 m2 eladótérrel, 3
raktárhelyiséggel. Érdeklôdni lehet:
20/445-5083 telefonon, vagy email-
ben: majorka.ikszt@gmail.com

– KIADÓ NYARALÓT KERESEK!
85/361-604, 20/404-3733, 70/272-
8915, 30/351-7165, e-mail: karolyi.
eva@freemail.hu

– Ha a természetgyógyászatot ked-
veli! Betegség miatt felszámolt 
budapesti klinikánk több értékes
gyógyító mûszert árusít. Pl.:
Elektro-akupunktúra, fizioterápiás
mûszerek. Ár, megegyezés szerint.
Érdeklôdni: 20/231-5238 Ugyanitt:
Sport babakocsi jó állapotú eladó
5000 Ft-ért

– Eladó nôi kerékpár új állapotban.
Tel.: 460-380.

– Dracéna díszfa cseréppel együtt
(kb. 1,5 m magas) eladó 8000 Ft-
ért. Érdeklôdni: 30/384-5272.

– Díszburkolat/viacolor lerakása, ön-
tözôberendezés kiépítése, füvesí-
tés, fûnyírás, sövényvágás, vakond-
rács lerakása, fakivágás, gyepszel-
lôztetés, gépi és kézi földmunka.
Tel.: 70/772-9554.

– KIADÓ, SZÍNVONALAS NYARA-
LÓHÁZAKAT KERESÜNK. Tel.:
30/544-7189.

– „KUKAC KERT SZERVIZ!” Szak-
embertôl kertgondozás: ingyenes
kiszállás, szaktanácsadás, füvesí-
tés, ültetés, metszés. Nagy László,
20/500-7484.

– Villanyszerelés, antennaszerelés,
UPC-antenna szerelés, kamera-
rendszerek, riasztórendszerek, ga-
rázsajtók, kapunyitó motorok. Tel.:
85/560-140, F.: 85/560-141 M.:
30/941-8106, nemethvill01@gmail.
com

– Vállalok új és idôszakos villamos
felülvizsgálatokat magánszemé-
lyek, üzletek és vendéglátó egysé-
gek számára. Profilom: erôsáramú
berendezések vizsgálata, érintés-
védelmi mérése, EPH bekötések,
villámvédelmi felülvizsgálatok, mi-
nôsítô iratok készítése, szükség
szerint hibajavítás, villanyszerelés
kivitelezés, valamint munkavédelmi
és tûzvédelmi tevékenységek. El-
érhetôség Telefon: 30/907-2911
wargavill@gmail.com

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

– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújítá-
sát, új tetôszerkezetek ácsolását,
fedését, valamint belsô burkolást
és gipszkartonozást, kerti pihenôk,
teraszok, kocsibeállók elkészítését.
Balatonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.:
30/387-6573.

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

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

– MINDEN AMI VILLANYSZERE-
LÉS! Farkas András villanyszerelô
Lakások, házak, irodák, üzletek,
mûhelyek villanyszerelése. Fo-
gyasztásmérô helyek készítése.
ÉVÉ felülvizsgálatok. 30/275-1577,
farek01@gmail.com Balatonfeny-
ves, Fenyvesi u. 214.

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

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

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

– Redôny értékesítés, szereléssel
együtt is. Alumínium hôszigetelt,
mûanyag, szúnyoghálóval is. Tel.:
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, szá-
mítástechnikai- és telefon hálóza-
tok építése és karbantartása, javí-
tása: Kolviamár Kft. Kolip Zoltán
20/247-2343

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

– Férfi munkát vállalna kötetlen
munkaidôben, de a kötött is meg-
oldható. Kerti munkák, szoba-, kerí-
tésfestés, kerékpárszerelés, ház
körüli munkák, kisebb kômûves-
munkák. Tel.: 30/693-1783

– Gitta Fodrászat (férfi, nôi, gyermek)
és körömkozmetika (manikûr, pedi-
kûr, mûköröm) szeretettel várja
vendégeit Balatonfenyves, Vörös-
marty u. 15. szám alatti üzletében
(a virágbolt mellett). Bejelentkezés:
fodrászat 30/321-4146, körömkoz-
metika 30/716-3258

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

APRÓ

A Községi Könyvtár 
nyitvatartási ideje 

Hétfôtôl, péntekig:
10–12, 13–16 óra

telefon: 85/560-330
e-mail: konyvtar@balatonfenyves.hu
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Nyílt nap volt iskolánkban
Az iskola meghívásának eleget téve, lehetôségünk adódott
arra, hogy nyílt nap keretében részt vehessünk gyermeke-
ink tanítási óráin. Íme, néhány szülô véleménye.

Mint elsôs gyermekek szülei, mi magunk talán jobban izgultunk ezen
a napon, mint a gyerekek. Meghatódva néztük, ahogy az oviból épp-
hogy „kicsöppent” gyermekeink hogyan igyekeznek helytállni a nagy
intézményben. A 19 fiú és 6 lány – Gyanó Józsi bácsi határozott uta-
sításait követve – igen fegyelmezetten, pontosan és nagy kedvvel
hajtotta végre a testnevelés óra minden feladatát. A szülôkre is átra-
gadt a gyermekek lelkesedése, amelyet a tornaórák jelentenek Józsi
bácsival. A mindennapos játékos testedzés jót tesz nekik.
A tízórai után elsôseink osztályfônökükkel, Németh Líviával beleve-
tették magukat a számok világába. Kis kezük segítségével az 5-ös
számkörben már ügyesen eligazodnak, összeadnak, kivonnak. Jó
volt látni a sok kis jelentkezô kezet, amint kiszámolták a helyes ered-
ményeket vagy megtalálták az eredményekhez a megfelelô mûvele-
teket.
A 3. osztályban matek és olvasás órán mutatták meg gyermekeink
felkészültségüket és tudásukat. A matek a százas számok világába
kalauzolt bennünket, csak úgy röpködtek a 300+250, 420+130 fej-
törôk helyes megoldásai. Olvasás órán csoportokat alkottak a gyere-
kek, ahol a csapatkapitányokkal közösen kellett brillírozni, megoldani
a borítékokba rejtett feladatokat, hogy az elsô helyezésért kiérdemel-
jék az ötös érdemjegyet.
Különösen nagy izgalommal vártam az 5. osztály óráit, hiszen fel-
sôsök lettek a gyerekek és ez nagy váltás volt számukra. Az elsô óra
matematika volt, amelyen Balogh Tünde tanárnô pergô ritmusban,
segédeszközök használatával ismertette meg a tanulókkal az egye-
nesek és szögek jelenleg még kusza világát. Elôkerültek a vonalzók,
és a digitális tábla is segítségükre volt a könnyebb megértésben.
Második óra természetismeret volt osztályfônökükkel, Joó Tamással.
A tanár úr már a szünetben megkezdte a gondos felkészülést az órá-
ra, és mire beértek a gyerekek a terembe, kisebbfajta kísérleti labora-
tóriummá változott az egyébként is érdekes tantermük. Ezen az órán
az égéssel foglalkoztak, az éghetô anyagokkal, az égés fajtáival, az
égés feltételeivel. A gyerekek körbeállták tanárukat és magyarázat
mellett kézbe is foghatták a különbözô éghetô anyagokat (szén, fa és
üvegben olajminta), láthatták az égés intenzitását, megtapasztalhat-
ták a kísérlet során, hogy mi történik, ha az égés valamelyik feltételét
megszüntetik. Az óra családias jellege mellett mindvégig fegyelmezet-
ten zajlott, amire nagy szükség is van, amikor ilyen látványos és hatá-
sos bemutatókkal teszik érdekesebbé, vonzóbbá a tananyagot.
Összességében szólva nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk a nyílt
órákat, és örülnénk, ha lenne rá lehetôség többször is, s hogy más
órákon is részt vehessünk, ezáltal megismerhessük a többi tanárt és
tanítási módszereiket.

Kôváriné Gyuricza Zita, Takács Judit Katalin,

Bíróné Németh Györgyi

Karate hírek
Szeptemberben az iskolakezdéssel egy idô-
ben megkezdôdtek a karate edzések, és az
ôszi versenyidôszakok is.
Iskolánk karatésai közül néhányan idén is
erôsítik Somogyi Péter edzô versenycsapatát,
a Balaton Budot. Eddig a gyerekek 2 verse-
nyen vettek részt.

Balaton Karate Kupa Sófok 2013

November 9-én rendezték meg Siófokon a Ba-
laton Karate Kupát, ahol négy ország több
mint 220 indulója versengett a dobogós helye-
zésekért. A verseny kissé elhúzódott, az utol-
só kategóriáé háromnegyed tízkor ért véget.
A rendkívül színvonalas hazai és nemzetközi
mezôny feladta a leckét a Balaton Budo tagjai-
nak. Balatonfenyvesrôl hárman vettek részt a
versenyen: Hegedûs Julianna, aki élete elsô
versenyén kata versenyszámban ezüstérmet
szerzett; Várnagy Ajsa és Péter Márk.
Gratulálunk mindenkinek a harcos helytállá-
sért!

Goju Ryu Sziget Kupa

November 16-án rendezték meg Tökölön a IV.
Goju Ryu Karate Kupa, Nyílt Gyermek, Ifjúsá-
gi És Felnôtt Baráti Találkozót. A rendezvény-
nek a város felújított sportcsarnoka adott ott-
hont. Az ország különbözô részeibôl 11 csapat
több mint 140 versenyzôje vett részt a meg-
mérettetésen, ahol a Balaton Budo 29 fôvel
képviseltette magát. A csapatban Balatonfeny-
vesrôl öten mérettették meg magukat, és nagy
örömünkre, mindannyian éremmel tértek ha-
za. Ezúttal is sikerült „elsô versenyesnek”
éremmel bemutatkoznia, reméljük ez ösztön-
zôleg hat az újdonsült karatésokra. A gyakran
szoros küzdelmek remekül rávilágítottak arra,
kinek kell erôben, sebességben vagy éppen
pontosságban fejlôdnie. Minden versenyzônek
gratulálunk!
Az alábbi eredmények születtek: Hegedûs Ju-
lianna 8–9 éves lány, kata bronz érem, Dömö-
tör Marcell 8–9 éves fiú, kumite bronz érem,
Fehér Bálint 12–13 éves fiú, kumite bronz
érem, Kémenes Dániel 10–11 éves fiú, kata
(középhaladó) bronz érem, kumite ezüst
érem, Péter Márk 10–11 éves fiú, kumite
bronz érem, csapat kumite bronz érem.
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Fenyvesi balettosok 
sikere Fonyódon
Pulai Lászlóné, Snuki néni, a nagy-
kanizsai SWANS Balett- és Táncisko-
la vezetôje immáron három éve jár
Balatonfenyvesre, hogy balettot, va-
lamint a színpadi tánc alapjait tanítsa
az érdeklôdô gyerekeknek. Heti rend-
szerességgel, két korosztállyal, há-
rom csoportban foglalkozik a rendel-
kezésre álló másfél órában.
A fiatal fenyvesi táncosok ismét meg-
hívást kaptak a karácsonyi balettgá-
lára, Fonyódra, melyre 2013. decem-
ber 16-án került sor a Palonai Magyar
Bálint Általános Iskola tornatermé-
ben. Iskolás csoportunk táncosai az
„Ének az esôben” címû zeneszámra
(mai modern feldolgozásban, Shane
Harpertôl) esernyôs produkciójukat
adták elô, míg  mazsorett csoportunk
Brahms „Magyar Táncok” zenéjére
táncolt. Az utóbbit a közönség vas-
tapssal jutalmazta!
Ovis csoportunk is készül már egy
elôadásra. Reméljük, hogy pillangós
táncukkal hamarosan akár a balaton-
fenyvesi közönséget is megörven-
deztethetik.

Keményné Domonkos Eszter

Februári számunk lapzártája

január 20., 12 óra

Karácsonyunk

Terülj asztalkámmal köszöntötte hagyományos rendezvényén – a Közsé-
gi Karácsony szép programjával – a szeretet ünnepét Balatonfenyves.
Korábban, december 12-én – és ez is több évtizedes hagyomány már –
megrendezte az önkormányzat a Bébi-karácsony délelôttjét is. A három
év alatti apróságokat és szüleiket vidám mûsorral köszöntötték iskolánk
diákjai, mielôtt átvehették volna az ajándékokat magától a Mikulástól

UTAZZON VELÜNK 
A VELENCEI KARNEVÁLRA

2014.02.14–16 és 02.21–23
autóbusszal már 12 900 Ft-tól/fô

VALUTAVÁLTÁS VÉTEL-ELADÁS
tranzakciós illeték nélkül akár 

egyedi árfolyamon 

P&P Tours Utazási Iroda
8640 Fonyód, Szent István u. 5.

ill. Ady E. u. 7.
Tel.: 85/362-125

info@pptours.hu  www.pptours.hu 

AKCIÓS BALATONI 
ÉVES HORGÁSZJEGY 

kapható

2014. január 6-tól irodánkban!

P&P Tours Utazási Iroda
8640 Fonyód, Szent István u. 5.

ill. Ady E. u. 7.
Tel.: 85/362-125

info@pptours.hu  www.pptours.h
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