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„Ez az a nap, amelyet az Úr alkotott”
(Zsolt 118, 24)

Nüsszai Szent Gergely, a IV. században élt kiváló
egyházatya a következôket írja híres húsvéti beszé-
deinek egyikében: „…ha nincs feltámadás, hanem az
élet vége a halál, szüntess meg minden vádat és
gáncsot, következésképpen adj hatalmat a gyilkos-
nak, hagyd, hogy a parázna bátran incselkedjen a
házasokkal, a harácsoló csillogjon a többivel szem-
ben, senki se szóljon rá a pletykásra, esküdözzön
csak folyton a hamisan esküdözô, hiszen az igazság-
ra esküt tévôt is a halál várja, amaz csak hazudozzon
csak annyit, amennyit akar, hiszen az igazságnak
úgy sincs semmi eredménye, senki se irgalmazzon a
szegényen, mert az irgalmasságnak úgysem lesz ju-
talma.” (In.: Nüsszai Szent Gergely mûvei, Ókeresz-
tény Írók 18. kötet, 294. o.) 
E sorok Jézus feltámadásának „gyakorlati érvényes-
ségét” hirdetik, miszerint ha nincsen Isten, akkor min-
dent szabad (ezt a gondolatot „újítja fel” évszázadok-
kal késôbb Dosztojevszkij). Semmiféle jog, kénysze-
rítô jellegû államhatalom nem képes az emberi go-
noszságnak útját állni.

Bizony korunkban nehéz érvelni az állítás ellen. Van
azonban egy szempont, amely még a legelvetemül-
tebb gonosztevôt is elgondolkoztatja: minden ember
vágyakozik arra, hogy az egység öröméhez és har-
móniájához eljusson, vagy Simone Weil szép kifeje-
zésével: „minden lény hangtalanul kiált azért, hogy
másként olvassák.” (Uô.: Jegyzetfüzet, Új Mandátum,
Budapest, 1993. 78. o.) 
E „másként olvasásra” ad lehetôséget minden ember
számára Húsvét ünnepe.
Isten „gyengesége” a zsidóknak botrány, a görögök-
nek balgaság. Azonban éppen mint ilyen rendelkezik
az ítélet, a jó és a rossz megkülönböztetésének és
abszolút szétválasztásának képességével. Ez az erô
a keresztben kinyilvánítja „Isten erejének” teljessé-
gét. A keresztény ember egzisztenciája Krisztus for-
májának visszatükrözôdése: ha egy meghalt minden-
kiért, akkor valójában mindenki meghalt (2 Kor 5, 14).
Ha pedig ezt a halált „értem” való szeretetbôl halta
Jézus, válaszom a „hit”, amelyben teljes önátadás-
ként beépülök Isten sorsába.
E hitvallás jellegû szakasz szépen kifejezi azt a vá-
gyat, amely minden ember „osztályrésze”: Húsvét 
ünnepe a mindig megélésre és újraélésre váró ártat-
lanság hívása. Hogy örömmel és tiszta vágyakkal
mondhassunk igent mindarra, ami ajándékként 
adatik, és képesek legyünk elutasítani mindazt, ami
méltatlan ember-voltunkhoz. Régen a feltámadás 
ünnepéhez kapcsolódott a rabszolga-felszabadítás, 
a nyilvános vezeklô visszatérése az egyházi közös-
ségbe, az adósságok elengedése és így tovább.
Ezek a cselekedetek nemcsak azt tükrözték vissza,
hogy a megkereszteltek, a katekumenek és bûnbá-
nók gyülekeztek össze Húsvét ünnepére, hanem az
ítélet napja is volt minden teremtmény számára.

Befejezésül újra Nüsszai Szent Gergelyt idézem, egy
részletet az egyik húsvéti himnuszából:
„Akkor fájdalmak közepette történt a szülés, most fáj-
dalommentes a születés.
Akkor a testbôl test született, most a szülött lélek a
Lélektôl.
Akkor emberek fiainak, most Isten fiainak születtünk.
Akkor a mennybôl a földre ûztek minket, most a 
mennyei mennyeivé tett minket.
Akkor a bûn által a halál uralkodott, most az élet által
átveszi az uralmát az igazságosság.
Akkor egy nyitott utat a halálnak, most egy által vonul
be az élet.
Akkor a halál miatt estünk az élettôl, most az élet ve-
szi el a halált.
Akkor az engedetlenségünk miatt kiûztek a paradi-
csomból, most a hit által a paradicsomban vagyunk.”

Bolla István
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A községházáról jelentjük
Március 27-én került sor a munkaterv szerinti ülésre, a
sürgôsségi indítványokkal együtt 13 napirendet tárgyal-
tunk nyilvános, míg egyet zárt ülésen. Heffer Attila alez-
redes a Fonyódi Rendôrkapitányság vezetôje részle-
tes beszámolót küldött a testület tagjainak, amelybôl
kitûnik, hogy településünket szerencsére továbbra is elke-
rülik az erôszakos bûnesetek, de továbbra is gondot jelen-
tenek a nyaraló betörések.
Ezek visszaszorítására komoly szükség lenne a már évek
óta tervezett térfigyelô kamera rendszer kiépítésére, mely-
re a település több alkalommal is pályázott – sikertelenül.
A közbiztonság legalább három szereplôjének (rendôr-
ség, önkormányzat, polgárôrség) egyre inkább össze kell
fognia, hogy ezt a feladatot hatékonyan képesek legyünk
elvégezni, jeleztem a közgyûlésen, egyben kértem, hogy
a nyári idény beköszönte elôtt tartsanak a vízirendészet
szakembereivel együtt tájékoztatót gyermekeinknek.
Horváth Balázs százados, a Fonyódi Vízirendészeti
Örs parancsnoka tájékoztatta a testület tagjait a vízi köz-
lekedés szabályairól szóló jogszabályok változásairól.
A tavalyi állapothoz képest a lajstrom szám nélküli jármû-
vek vízen tárolási lehetôségei lényegesen egyszerûsödtek.
A Polgárôr Egyesület elnöke egy rövid, tartalmában is
hiányos tájékoztatót adott a testület számára. Felhívtam fi-
gyelmét, hogy az egyesület mûködésének törvényességét
be kell tartani, melynek egyik alapja, hogy meg kell tarta-
ni az elmaradt közgyûléseket –, melyeket idôközben el-
mondása szerint pótoltak. Az Egyesület tagjainak, az ab-
ban aktív munkát vállalóknak megköszöntem az áldozat-
kész munkát mindnyájunk nevében.
Pásztor Jánosné (Jánosházi Katalin) az Ezüstfenyô
Nyugdíjas Egyesület régi-új elnökének beszámolóját 
egyhangú szavazással fogadta el a testület, kiemelve a
gyermekek számára végzett munkát, a kiváló ötlet meg-
valósítását a „Mikulás vonat” mûködtetését, amivel sok
kisgyermeknek igazi meglepetést, élményt szereztek.
A Somogy Megyei Önkormányzati Társulás, valamint a
Fonyódi Kistérségi Társulás munkájáról szóló tájékozta-
tót is elfogadták a képviselôk.
A Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás
elmúlt esztendôben végzett munkájáról adtam számot,
mint annak elnöke, kiemelve azt a munkát, amelynek ered-
ményeként január 1-tôl a Társulás saját szolgáltató cége
(PELSO-KOM Kft.) végzi a hulladékgazdálkodás közszol-
gáltatói részét, a lakossági hulladék gyûjtését, melybe
ebben az esztendôben a Hulladék törvény rendelkezése
alapján bele tartozik a vállalkozásoknál keletkezô hulladék
gyûjtése is. Megkezdôdött a szelektív gyûjtés, bevezetésé-
nek idejét éljük, illetve hamarosan megkezdôdik a zöldhul-
ladék gyûjtése is. Ezen napirend keretében tartottam fon-
tosnak elmondani, hogy a szóbeszéd ellenére nem igaz az
állítás, hogy valamilyen pozíciót kívánok az elkövetke-
zendôben a fenti cégben betölteni. A jelenlegi megbízatás
is (társulási elnökség) a polgármesteri tisztség betöltésé-
vel együtt lehetséges, ezért tiszteletdíj nem jár.

A Gyermekekért Balatonfenyves Alapítvány múlt évi
tevékenységérôl annak kuratóriumi elnöke, Haszon Zsolt
számolt be, mely munkát a testület egyhangú szavazati
aránnyal fogadta el, megköszönve a kuratórium fe-
lelôsségteljes munkáját. A Polgármester jelentését is
egyöntetûen fogadta el a testület.
Meghatározta a testület a Kisfenyô Óvoda 2014/15-ös ne-
velési évére vonatkozó beiratási idôszakot. Az erre vonat-
kozó információkat ebben a lapszámban közreadjuk.
Ismételten egy bölcsödei elhelyezéshez (Álmos Maja, Ba-
latonfenyves, Úttörô u. 82. szám alatti gyermek) járult hoz-
zá a testület, melynek költségeit (napi 1804 Ft) vállaltuk.
Egy Balatonfenyves–Imremajori kérelmezô részére sza-
vazta meg a testület az épületfelújításhoz adható támo-
gatást (135 785 Ft) kamatmentes kölcsön formájában,
melybôl a gyermek utáni kedvezmény vissza nem térí-
tendô része leszámítandó.
Az Önkormányzati törvény változásai miatt vált szüksé-
gessé a Szervezeti és mûködési szabályzatról szóló
rendeletünk módosítása, melyet a testület a Jogi és
Szociális Bizottság ajánlása alapján elfogadott.
Tekintettel arra, hogy a villamos energiát szabadpiaci
körülmények között lehetséges beszerezni, felhatal-
mazott a testület ennek megfelelôen a közbeszerzésben
való közremûködésre, mellyel a Sourcing Hungary Kft.-t
bíztuk meg.
A beérkezett támogatási kérelmeket már az illetékes
szakbizottság is hosszas érvelések után azok összegét
csökkentve javasolta a testületnek elfogadásra a követ-
kezô módon:

Balatonfenyvesi Vitorlás Egyesület 180 000 Ft
Gyermekeinkért Alapítvány 300 000 Ft  

az elôzô évi támogatás elszámolása után
Fonyódi Diáksport Egyesület (karate) 200 000 Ft
Polgárôr Egyesület 800 000 Ft  

az elôzô évi támogatás elszámolása után
Barta Anna magán alapítvány 200 000 Ft
Nyugdíjas Egyesület 500 000 Ft  

az elôzô évi támogatás elszámolása után
Majorka Alapítvány 100 000 Ft
Ebben az esztendôben összesen 2 180 000 Ft

támogatást biztosított a testület a kérelmezôknek.

Elfogadta a testület a víziközmû rendszerek feletti képvi-
seletrôl az MNV Zrt.-vel kötendô szerzôdés elfogadásáról.
Az óriáscsúszda alatti földterületre szóló földhasználati
szerzôdés aláírását, és a benyújtott látványtervek alapján
az építmény átépítését a képviselô testület nem engedé-
lyezte, mivel abban apartman lakásokat kívánna a tulajdo-
nos kialakítani, ez nem érdeke a településnek – hangzott
el az ülésen.
Zárt ülésen minôsített többséggel adományozta a testület
a díszpolgári, és a Fenyvesért kitüntetô címeket, melyeket
a település ünnepén (május 11-én) adunk át az ünnepi
közgyûlésen.

Lombár Gábor

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Vecsera Jánosné.
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Emlékezés 
a szabadságharcra
Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc évfor-
dulójára emlékezett településünk 2014. március 14-én.
A községháza nagytermében tartott ünnepségen ünnepi 
beszédet mondott Lombár Gábor polgármester. Az ünnepi
mûsorban zenés irodalmi összeállítást mutattak be a Fekete
István Általános Iskola hatodik osztályos tanulói, toborzó 
dalokat adott elô a Balatonfenyvesi Népdalkör. Az ünnepség
a községháza elôtt felállított kopjafánál történô koszorúzással
zárult.

Március idusán – huszár csákóikat
a fejükbe húzva, virágokkal és
nemzeti színû lobogókkal a kezük-
ben – nagycsoportosaink elmasí-

roztak a községháza elôtti Kopja-
fához. Kossuth-nótákat énekelve
szedték apró lábaikat, majd meg-
illetôdve, csillogó szemmel, elsza-

valták nemzeti dalunk elsô vers-
szakát. Aki találkozott a kis csapat-
tal megmosolyogta ôket pedig a
nemzeti hovatartozásunkra nevelés
itt és így kezdôdik.
Néhány nappal késôbb egy gyer-
mekibb programban volt részük a
kicsiknek: sokadik alkalommal láto-
gatott el hozzánk Duci és Buci.
A tavaszvárás volt mûsoruk címe,
mely programsorozat, azóta is fo-
lyik az óvodában.
A jeles napok egyikén, nevezete-
sen a víz világnapján – házi rajzki-
állítást rendeztek nagyjaink, melyre
meghívták a kis ovis-társaikat is.
Büszkén mutatták be munkáikat,
melyeket egész héten át, kitartóan
készítettek – néhányan többet is.
Az óvónénik útmutatásait követve,
különbözô technikákkal készültek a
vizes képek. Egy középsô csopor-
tos kislány, Vinkler Zorka Anna ce-
ruzarajzát megosztjuk a fenyve-
siekkel is.

Hackl Szilvia

Ez történt a Kisfenyôk háza táján
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A Községi Könyvtár 
nyitvatartási ideje 

Hétfôtôl, péntekig:

10–12, 13–16 óra

telefon: 85/560-330
e-mail: konyvtar@balatonfenyves.hu

Horgászjegyek 
Fenyvesen
Január 20-án kezdôdött meg a
2014-es évre szóló partközeli
horgászjegyek árusítása a Ba-
latonfenyvesi Turisztikai Egyesü-
let irodájában. Az idei évben már
Állami horgászjegy (magyar, an-
gol és német nyelvû) is váltható
Balatonfenyvesen.
14 éves korig az éves jegy ára
1500 Ft. Az ifjúsági horgászjegy
esetén a 24 órás jegy 1000 Ft-ért,
a 72 órásért 2000 Ft-ért, a 10 na-
pos pedig 3000 Ft-ért váltható.
A felnôtt jegyek ára: 24 órás 
2500 Ft, 72 órás 4500 Ft, 10 na-
pos 7000 Ft. Az éves jegy ára 
26 000 Ft. 65 év felett a 24 órás
jegy 2000 Ft, a 72 órás 3500, a
10 napos pedig 5500 Ft. Ebben 
a korosztályban az éves jegy 
21 000 forint.

Horgászjegyek egész évben
vásárolhatók munkanapokon.
A nyári idegenforgalmi szezon
hónapjaiban szombaton és va-
sárnap is.

Ulti Baráti Kör. A márciusi játék
eredménye: 1. Papp Johnny, 2. Or-
szág Sándor 3. Bogdán László.
A következô találkozót április 27-én,
vasárnap rendezzük meg az ön-
kormányzati hivatal nagytermében.
További információ Hackl Gyulától
(tel.: 30/406-2043) kérhetô.

Horgászcikkek: damil, horgok,
etetôanyagok, giliszta, csonti és
egyéb kellékek kaphatóak a virág-
boltban! 

Vörösmarty utca 14., 
tel.: 30/288-8874, 85/560-340.
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A SZENT ERZSÉBET 
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Szentmiserend Húsvét ünnepén
– Nagycsütörtök (április 17.) 18 óra:

Balatonfenyves II.; 19 óra:
Balatonfenyves I.

– Nagypéntek (április 18.) 18 óra:
Balatonfenyves II.; 19 óra:
Balatonfenyves I.

– Nagyszombat (április 19.) 18 óra:
Balatonfenyves II.; 20 óra:
Balatonfenyves I.

– Húsvétvasárnap (április 20.) 9 óra:
Balatonfenyves II.; 10.30.
Balatonfenyves I.; 11.30.
Szent Anna kápolna (Alsóbélatelep)

– Húsvéthétfô (április 21.) 9 óra:
Balatonfenyves II.; 10.30.
Balatonfenyves I.

Anyakönyv
Halottaink:
Vörös Béláné (szül.: Ágoston Éva
– 1956.02.08–2014.01.08.), 
Tóth Árpád Szilárd
(1950.07.29–2014.01.20.), 
Tóth Ferenc
(1933.04.16–2014.02.04.), 
özv. Molnár Józsefné (szül.: Proity
Rózsa – 1934.01.02–2014.02.04.), 
Gyimóthy Dénesné (szül.: Bellei
Éva – 1926.06.01–2014.01.03.),
Wéber Gyuláné (szül.: Nagy Mária
– 1944.01.28–2014.03.07.)
Nyugodjanak békességben!

A Fonyód-Balatonfenyves Alapszol-
gáltatási Központ értesíti a lakossá-
got, az adomány osztás idôpont-
jairól Balatonfenyvesen:

május 08. (csütörtök), 9:30–11:00,

június 12. (csütörtök) 9:30–11:00,

augusztus 28. (csütörtök), 9:30–11:00,

szeptember 18. (csütörtök) 9:30–11:00,

október  16. (csütörtök) 9:30–11:00,

november 13. (csütörtök) 9:30–11:00,

december 04. (csütörtök) 9:30–11:00.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy aki-
nek jó állapotban lévô, még hasz-
nálható, tiszta, számára már érték-
telen, megunt ruhái, cipôi, könyvei,
játékai, edényei, egyéb használható
eszközei vannak, hozza el szolgála-
tunkhoz, hogy adományba kioszt-
hassuk a rászorulók között.
Balatonfenyves, Kölcsey u. 30.,

85/362-501, 20/380-3701

Köszönjük a segítséget! 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az elmúlt napokban az E.On Dél-dunántúli áramhálózati Zrt. megbízása alap-
ján egy vállalkozó megkezdte a szabadvezetékeket a megengedettnél jobban
megközelítô fák, cserjék gallyazását. A magáningatlanokon található fák ágait
az ingatlanon hagyják. Kérjük, hogy az Önök ingatlanán maradt ágakat a köz-
területekre csak a kötelezôen igénybeveendô zöldhulladék szállítás rendje
szerint szíveskedjenek kirakni.
A zöldhulladék szállítása 2014. április 1–2014. október 31. között minden má-
sodik szerdán valamint 2014. november 27-én fog történni. Fontos a szállítási
napok betartása, melyeken a zöldhulladék kizárólag zsákokban, vagy kötegek-
ben helyezhetô ki.

Lombár Gábor
polgármester

Felhívás papírgyûjtésre 
Kedves Fenyvesiek! A Fekete István Általános Iskola az idei évben májusban
ismét szervez papírgyûjtést, kérjük segítsenek, hogy minél több papírt tudjunk
leadni. Ezt az összeget gyermekeink támogatására fordítjuk. A pontos idôpont:
2014. május 23. (péntek) 8.00 és 15.30 óra között. A kisebb mennyiséget kér-
jük küldjék el a gyermekekkel vagy juttassák el iskolánkba. Nagyobb mennyi-
ség esetén hívjanak minket, és a szállítást megoldjuk! Tóthné Csetei Zsófia
30/997-7111, Kôváriné Gyuricza Zita 70/593-6009. Köszönjük szépen! 

Szülôi Munkaközösség

Tisztelt 
Ingatlantulajdonosok, Üdülôvendégeink!
INDUL A HÁZHOZ MENÔ ZSÁKOS 
SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS!

A Pelso-Kom Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja Tisztelt Fogyasztóit a 2014. évi házhoz menô
zsákos szelektív hulladékgyûjtés rendszerérôl és annak idôpontjairól.

Az e szórólappal kapott feliratos zsákban kérjük ezentúl együtt gyûjteni
az ingatlan használata során keletkezô következô hulladékokat:

– Papírhulladékok jellemzôen: újságpapír, folyóirat, prospektus, könyv, boríték, füzet, hul-
lámpapír, papírzacskó, nyomtatópapír

– Mûanyaghulladékok: PET palackok, tiszta mûanyag fóliazsákok, bevásárlótáskák, koz-
metikai, mosószeres flakonok (HPDE/PP) 

– Italos dobozok: sörös- üdítôitalos alumínium dobozok, papír-mûanyag-fém kompozit üdí-
tôs, illetve tejesdobozok (tetrapack)

Fontos, hogy a hulladékok összelapítva és kimosva kerüljenek a zsákba!
A nagyobb papírdobozokat a zsák mellé szíveskedjenek kitenni a gyûjtés napján!

NEM kerülhet a zsákba: üveghulladék, olaj- és zsírmaradvány, ételmaradék, zöldhulladék,
háztartási szemét, gyógyszertartó doboz, stb.

Kérjük, hogy a szelektíven gyûjtött hulladékokkal teli zsákokat a járatnapokon reggel 7 óráig,
az ingatlan elé közterületre, jól látható helyre helyezze ki! 

A megtelt zsákokért a szállítási napokon cserezsákokat biztosítunk.

Amennyiben az általunk biztosított szelektíves zsákok megtelnének, úgy bármilyen más,
átlátszó zsákot (pl. reklámszatyor) használhat e célra.

Köszönjük együttmûködését, óvjuk és védjük együtt környezetünket!

8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 1–3. Pf.: 37; Tel./fax: 85/530-076, 85/530-077
e-mail: info@pelsokom.hu, web: www.pelsokom.hu
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– Kiadó, jó állapotú vízparti házat (leg-
alább 2 hálószobával) keresünk:
július 10-tôl augusztus 31-ig vagy 
augusztus hónapra 20/984-0154

– BÔRMÛVES – Egyedi elgondolású
tárgyak kivitelezése, bôrbôl készült
tárgyak javítása, reprodukálása. Elér-
hetôség: 30/323-8575

– Olajradiátor 11 tagú eladó. Ár: 6000 Ft.
Tel.: 20/346-8994

– FÛNYÍRÁST és elgazosodott telkek
rendbetételét, valamint egész éves
gondozását vállalom. Telefon: 30/929-
3819

– Ülôgarnitúra (1 kanapé + 2 fotel) 
15 000 Ft-ért eladó, érd. 30/6204334

– ELADÓ: 400 l-es Zanussi fagyasztó
láda (40 000 Ft) 120 l-es Lehel fa-
gyasztó szekrény, 3 fiókos (10 000 Ft)
150 cm széles – rozsdamentes süte-
ményes hûtô, érdeklôdni: 30/620-
4334 telefonon.

– TOTO–LOTTÓ és egyéb szerencse-
játék a Nemzeti Dohányboltban
(ZSOLI Szupermarket) Piazza D’oro
kávé, capuccino helyben fogyasztás-
ra és elvitelre is.

– Hewlett-Packard (HP 0950-3807 tí-
pus) normál papírral mûködô fax-ké-
szülék 6000 Ft-ért eladó. Tel.: 85/363-
456

– Kuvasz kutyakölykök eladók! Érdek-
lôdni: 20/806-4390 telefonon.

– Kistestû kutyával albérletet keresek
február elejétôl 30 000–35 000 Ft-ért.
Tel.: 30/246-1951

– SVÉD MASSZÁZS Frissítô svéd-
masszázs képzett masszôrtôl. A hét
bármely napján, akár saját otthoná-
ban. Hívjon bizalommal és segítsé-
gemmel frissüljön fel testileg, lelkileg.
30/513-7804

– Eladó 55 db új római vörös barna si-
ma mázas BRAMAC tetôcserép. 6 db
római v. barna, szegély cserép, ked-
vezô áron. 30/384-5956

– Eladó 1 db 20 colos és 2 db 24 colos
gyermek kerékpár kitûnô állapotban.
Ár: Megegyezés szerint! Érdeklôdni:
30/553-6703 

– Használt kisfiú ruhák 3, 4, 5 évesek-
re. Polók 400, 500, 600 Ft-tól. Nadrá-
gok 700, 800, 900 Ft-tól eladók, vala-
mint nôi és férfi használt ruhák el-
adók. Érdeklôdni: 30/520-4789 

– Eladó 4 db 4furatos 16 colos acél fel-
ni 205/55-ös téli gumival, dísztárcsák-
kal együtt 10 000 Ft/db. Érd.: 20/992-
5103

– Szoba kiadó. Érdeklôdni: 70/209-
8119

– Használt sütôolaj és sütôzsiradék be-
gyûjtését vállaljuk. Cserébe háziszap-
pant adunk. Mosásra, mosakodásra

alkalmas, minôségi termék. Balaton-
keresztúr, Kossuth L. u.79. 70/509-
8828 (Giricz Zsuzsa – szappanfôzô
kézmûves)

– Kecsketejes kézmûves háziszappan
kapható. Bôrproblémákra, érzékeny
bôrre gyógyszappanokat, egyéni igé-
nyek szerint színes, illatos szappa-
nokat is készítek. Balatonkeresztúr,
Kossuth L. u. 79. 70/509-8828 (Giricz
Zsuzsa – szappanfôzô kézmûves)

– Balatonfenyves–Imremajorban, az
IKSZT épületében új építésû üzlethe-
lyiség kiadó élelmiszerbolt üzemelte-
tésének céljából. Összterület 47 m2,
22 m2 eladótérrel, 3 raktárhelyiség-
gel. Érdeklôdni lehet: 20/445-5083 
telefonon, vagy emailben:
majorka.ikszt@gmail.com

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

– Ha a természetgyógyászatot kedveli!
Betegség miatt felszámolt budapesti
klinikánk több értékes gyógyító mû-
szert árusít. Pl.: Elektro-akupunktúra,
fizioterápiás mûszerek. Ár, megegye-
zés 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, öntö-
zôberendezés kiépítése, füvesítés,
fûnyírás, sövényvágás, vakondrács
lerakása, fakivágás, gyepszellôz-
tetés, gépi és kézi földmunka. Tel.:
70/772-9554.

– KIADÓ, SZÍNVONALAS NYARALÓ-
HÁZAKAT KERESÜNK. Tel.: 30/544-
7189.

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

– Villanyszerelés, antennaszerelés,
UPC-antenna szerelés, kamerarend-
szerek, riasztórendszerek, garázsaj-
tók, kapunyitó motorok. Tel.: 85/560-
140, F.: 85/560-141 M.: 30/941-8106,
nemethvill01@gmail.com

– Vállalok új és idôszakos villamos fe-
lülvizsgálatokat magánszemélyek,
üzletek és vendéglátó egységek szá-
mára. Profilom: erôsáramú berende-
zések vizsgálata, érintésvédelmi mé-
rése, EPH bekötések, villámvédelmi
felülvizsgálatok, minôsítô iratok ké-
szítése, szükség szerint hibajavítás,
villanyszerelés kivitelezés, valamint
munkavédelmi és tûzvédelmi tevé-
kenységek. Elérhetôség 30/907-2911
wargavill@gmail.com

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

– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújítását,
új tetôszerkezetek ácsolását, fedését,
valamint belsô burkolást és gipszkar-
tonozást, kerti pihenôk, teraszok, ko-
csibeállók elkészítését. Balatonfeny-
ves, Rákóczi u. 2., tel.: 30/387-6573.

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

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

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

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

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

– Mûanyag nyílászárók beépítése! Kér-
jen árajánlatot! Dallos Építôanyag 
kereskedés 85/363-226

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

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

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

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

– Férfi munkát vállalna kötetlen mun-
kaidôben, de a kötött is megoldható.
Kerti munkák, szoba-, kerítésfestés,
kerékpárszerelés, ház körüli munkák,
kisebb kômûvesmunkák. Tel.: 30-693-
1783

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

Az apróhirdetések közzététele díjmen-
tes, a hirdetések tartalmáért felelôssé-
get nem vállalunk!

APRÓ

Májusi számunk lapzártája

április 20., 12 óra
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Kedves 
kismamák!
A fonyódi bölcsôdében, tavaly év
végétôl egy olyan szolgáltatásforma
indult, amit nagyon kevés bölcsôde
mûködtethet a közelünkben. Ez ná-
lunk is, bár néhány éve hasonló szol-
gáltatás létezett a gyakorlatban,
mégis új dolog. A neve: idôszakos
gyermekfelügyelet, ami abban külön-
bözik a bölcsôdei ellátástól, hogy
nem kell hozzá a szülôktôl munkálta-
tói igazolás, nincs lakóhelyhez sem-
milyen módon kötve, akár egy órára
is igénybe vehetô, nem egész napra
szól és ennél a szolgáltatásnál kife-
jezetten a felügyeleten van a hang-
súly a szülô elfoglaltságának idejére.
A bölcsôdei ellátás ennél sokkal töb-
bet jelent.
De visszatérve az új szolgáltatáshoz,
az idôszakos gyermekfelügyelet óra-
díjas szolgáltatás ugyan, de a szülô
határozza meg, gyermeke hány órát
tölt a bölcsôde külön erre a célra létre-
hozott csoportjában, ahol ugyanolyan
képzett kisgyermeknevelô foglalkozik

a gyermekekkel, mint a normál böl-
csôdei csoportban. A szolgáltatás 
óradíja 300 Ft, igény esetén ebédet is 
tudunk biztosítani, ennek díja 390 Ft.
Hetente két nap mûködik kezdetben a
gyermekfelügyelet, szerdán és csütör-
tökön 08.30–12.00 óráig.
Abban látom, mint a bölcsôde intéz-
ményegység vezetôje, ennek a szol-
gáltatásnak a létjogosultságát és
nagyszerûségét, hogy a normál böl-
csôdei ellátásból valamilyen okból 
kimaradó családok részére is segít-
séget nyújthat a délelôtti órákra gyer-
mekük elhelyezésére, illetve azok-
nak, akik a bölcsôde, mint intézményi
ellátás elvei ellen való, alternatívát 
jelenthet az óvodába indulás elôtt.
Amíg a gyermek a bölcsôde nyújtotta
lehetôséget kihasználva az intéz-
mény falain belül szakszerû felügye-
letben részesül és játszik, igény ese-
tén ebédel, addig a szülôk ügyeket
intézhetnek, munkát kereshetnek,
otthon takaríthatnak, fodrászhoz me-
hetnek vagy csak egyszerûen pihen-
hetnek, töltôdhetnek kicsit. A lehetô-
ségek sorát a végtelenségig folytat-
hatnám.

Remélem ezzel a rövid ismertetés-
sel Balatonfenyvesen is sok család
érdeklôdését keltettem fel, így szol-
gáltatásunkat szélesebb körre is ki-
terjeszthetjük.
Szeretettel várunk minden érdeklô-
dôt, akár személyesen, akár a böl-
csôde telefonszámán: 361-442.

Heidinger Zsoltné Ari Edina
intézményegység vezetô

ÓVODAI BEÍRATÁS
Értesítem a szülôket, hogy a balatonfenyvesi 
Kisfenyô Óvodába a 2014/15. nevelési évre
2014. május 5-én és május 6-án 
írathatják be gyermekeiket.

Az óvoda felvételi körzete: Balatonfenyves. A be-
iratkozás helye: Kisfenyô Óvoda Balatonfenyves,
Fenyvesi u. 35–37., óvodavezetôi iroda, naponta
8–16 óra között. Beíratható az a gyermek, aki
2014. június 1. és 2015. május 31. között tölti be
harmadik életévét.

Kérem, a szülô hozza magával: személyi igazol-
ványát, lakcímkártyáját, gyermeke születési anya-
könyvi kivonatát, lakcímkártyáját, taj kártyáját.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés
közlésének határnapja 2014. május 25.
Felhívom a szülôk figyelmét, hogy a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. paragrafusa
szerint, azok a gyermekek, akik 2014-ben betöltik,
betöltötték ötödik életévüket, az óvodai nevelési év
elsô napjától kezdôdôen (2014. szeptember 01.)
óvodai nevelés keretében folyó, iskolai életmódra
felkészítô foglalkozáson kötelesek részt venni.

Lombár Gábor Hackl Szilvia
polgármester óvodavezetô

FIGYELEM KISMAMÁK!

ÚJDONSÁG FONYÓDON!
Bölcsôdei gyermekfelügyelet

Érdeklôdni 
a 361-442 telefonszámon,

vagy személyesen a bölcsôdében:
Fonyód, Fô u. 27.

Mindenkit szeretettel várunk!

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? Ha
gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rend-
ellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy ér-
zi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingye-
nes tájékoztató kiadvány is kérhetô a hiperaktivitás té-
májában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 70/330-5384

E-mail: info@cchr.hu, weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

EGY KIS

AGYTORNA!

A januári számban bemutatott fejtörô megfejtése: 4

A háromszög két oldalán álló számokat össze-

szorozzuk, és az alul lévôvel elosztjuk:

8 x 12 = 96, 96 : 24 = 4

Melyik illik legkevésbé a többihez?
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Rác fogas 
Balogh Józsefné ajánlásával

Hozzávalók:
1 kg fogas, 
30 dkg vöröshagyma, 
30 dkg csiperkegomba, 
3 db közepes paprika, 
2 db paradicsom, 
20 dkg füstölt szalonna, 
10 dkg trappista sajt, 
40 dkg burgonya, 
5 dkg vaj

Elkészítés: A burgonyát meghámozzuk, felszeletel-
jük és sós vízben félig megfôzzük. A megtisztított
egész fogast mélyen beirdaljuk, kívül-belül megsóz-
zuk, 15 percet állni hagyjuk. Ezután az irdalásba füs-
tölt szalonnával betûzdeljük. A hagyma felét meg-
sütjük a felszeletelt paprikával és paradicsommal.
A hagyma másik felét a felaprított gombával sütjük
meg és a fogas belsejébe töltjük. A maradék szalon-

nát vékony szeletekre vágjuk és a tepsi aljába rakjuk.
A fogast paprikás lisztben óvatosan átforgatjuk, és 
a tepsibe helyezzük a szalonnára. Mellé tesszük a
krumplit, majd arra a megsült hagymát a paprikával
és a paradicsommal. A vajat felolvasztjuk, és a fo-
gasra locsoljuk, majd sajtot reszelünk rá. Körülbelül
25 perc alatt közepes lángon megsütjük.

Az egyéves vesszôkön virágot
hozó cserjéket elvirágzás után
metsszük meg (például arany-
vesszô). Enyhén kell metszeni a
korai virágzású iszalagot és a ja-
pánbirset. A nyári orgonát és a
bugás hortenziát erôteljesen

metsszük, hogy nyáron több és
szebb virága legyen! A nyári vagy
ôszi virágzású évelôtöveket osz-
szuk szét! Permetezzünk gom-
baölô szerrel például a rózsa
gombásodása ellen (rozsdagom-
ba)! Távolítsuk el a fagy elleni vé-

delmet! A nemes hibrid hagymá-
sokat csak akkor ültethetjük át, ha
leveleik behúzódtak. Ezek gumóit
fel kell szedni, és ôszig száraz ho-
mokban vagy fûrészporban tárol-
ni. A rododendronokat csak akkor
ültessük át, ha kinôtték helyüket,
mert gyökereik rosszul tûrik a
bolygatást. Kötözzük fel a futóró-
zsák új hajtásait! Minél inkább
vízszintes helyzetben nônek, an-
nál bôvebben fognak virágozni.
Levegôztessük, tisztítsuk, mûtrá-
gyázzuk a gyepet! Az évelô gyo-
mokat gyökerestôl szedjük ki! 
A növekvô burgonyák töve körül
kupacoljuk fel a földet! Ha ke-
mény fagyok várhatók, a leveleket
takarjuk le szalmával, újságpapír-
ral, vagy fóliával! Kiültethetjük 
a fagytûrô fûszernövényeket: le-
vendula izsóp, rozmaring, zsálya,
menta, babér. Ha a földieperre bu-
rát tettünk, most emeljük le róla,
így elejét vehetjük a nyurgulás-
nak, gombásodásnak, és a mé-
hek is be tudják porozni.
Permetezzük a kinyílt ôszibarack-
virágokat vízzel, ez elôsegíti a ter-
méskötést! A nárciszok, jácintok
elnyílt virágait szedjük le, így nem
terheli meg a hagymát a magér-
lelés. (Forrás: http://www.kolibri-
kerteszet.hu/aprilis)

Április a kertben
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