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A BALATON
VÍZÁLLÁSA

Évek óta úgy érzem, hogy kísér-
leteznek velünk, már ami a tó
vízállását, annak be nem tartá-
sát illeti. Az elmúlt hétvégére 
közelítette a 130 centimétert a
siófoki vízmércénél, ami közel
20 centinyivel több, mint ami a
vízjogi üzemeltetési engedély
maximuma (110 cm). Tudom,
hogy nem népszerû írni a Bala-
ton vízállásáról, mivel arról min-
denkinek határozott véleménye
van, arról nem is beszélve, hogy
legalább annyian értenek ahhoz,
mint a magyar focihoz – tehát
mindenki. Ennek ellenére ezt a
kérdést is a szakmának, a víz-
ügyes szakembereknek kellene
kezelniük, elô kellene készíteni
egy szakmai anyagot, amelyet
aztán a döntéshozók magukévá
tehetnének, és nem lenne vita 
– mikor mennyit és egyáltalán
kell-e nyitni a Sió-zsilipet?
Többször számon kérték tôlem,
hogy miért szólalok meg ha sok
a víz, mint most, hiszen milyen jó
lesz ez a nyár végére. Valóban.
Én nem vagyok a Tó vizének le-
engedése mellett, sôt magam is
vallom, hogy az a jó, ha minél
több a víz – azt azonban üdvös-
nek tartanám, ha a problémát a
déli parti mély fekvésû települé-
sekkel, vízügyes szakmai segít-
séggel, és a szaktárca anyagi
támogatásával együtt megold-
hatnánk – végre! (Lombár)

számoljunk együtt. Száz-
hatvanhat esztendeje
már annak, hogy a pesti
ifjúság – a késôbb a for-
radalom kávéházának
nevezett Pillvax asztalai
mellett hosszú heteken
át folyó szenvedélyes vi-
ta után –, úgy döntött
(pontosabban szólva:
hangadói Petôfitôl Vas-
váriig úgy döntöttek),
hogy az utcára viszik a
programot, amelynek je-
gyében és szellemében
gyökeresen átalakítják,
mondhatjuk bátran: fel-
forgatják Magyarország
addig rendjét, rendsze-
rét.
Ha egy nemzedékváltás-
nyi idôt huszonöt esz-
tendôre taksálunk, és ez-
zel mérjük meg, mennyi
idô is telt el az élô idôbôl
azóta, hogy azon a híres-
emlékezetes márciuson

elkezdôdött valami visszavonhatatlan és örökérvényû változás, kerek
számmal egymást váltó hat nemzedékváltásnyi idôt számlálhatunk
meg nemzetünk történetében, amely generációk mindegyike azóta
folytatja, meghaladja, kiegészíti, olykor szem elôl téveszti, de gyako-
rolja! ama március ifjak akkor fogant üzenetét, annak tartalmát.
Szabadság, testvériség, egyenlôség.
Persze koronként más-más hangsúlyokkal, olykor meg is tagadva
ezeket az értékeket, bezárva a hatalom börtönébe egyiket vagy má-
sikat, újra meg újra.
Mondjuk azt talán: azóta tart a tanulási folyamat, és ha nagyon kemé-
nyen szembenézünk a tényekkel, többször megbuktunk, mint ahány-
szor jelest kaptunk: nemzetünk osztályelsôként a felelôs demokrácia
iskolájában csak ritka pillanatokban mutatta meg magát.
Lehetne másként? Számoljunk utána. Ha egy családba születünk bár-
mely ifjúval, aki húszegynéhány évesen heves szeretettel vonult a
márciusi zászlók alatt az utcára, aztán a csatatérre, az az ifjú a szép-
apánk lenne. Nagyapánk nagyapja. S ha talán nem is ismerjük névrôl
sem, ki volt a mi szépapánk, szépanyánk, belátható távolságnyira élt
tôlünk az idôben. Ha másként fogalmazunk, igazán nincsen fényévnyi
távolságra az ô életük miénktôl. Érthetô, ha a változás, aminek lel-
künkben s nemzetünk otthonának berendezésében s március szelle-
mében be kell(ene) következnie, még csak ígéret. Meg remény.
Ezt a reményt ünnepeljük most legszebb tavaszünnepünkön. Hogy
egyszer majd talán kijárjuk a történelem elemijét, és magasabb osz-
tályba léphetünk. És azért ünneplünk, hogy ezt a kötelességünket,
dolgunkat, feladatunkat soha ne felejtsük el. (Buza Péter)
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A községházáról jelentjük
Február 20-án tartotta a képviselô testület az esztendô elsô munka-
terve szerinti ülését, mely alkalommal 20 napirend tárgyalására került
sor. A polgármester jelentései, valamint a 2013. második félévében
hozott határozatok végrehajtásának elfogadása után egy fenyvesi
kislány, Sótonyi Janka Júlia bölcsôdei elhelyezéséhez járult hozzá a
testület (ez jogszabályból eredô lehetôség, hiszen nincs a települé-
sünkön bölcsödei ellátás).
A központi strand két üzletének bérbeadásáról döntöttünk, melyet
megelôzött egy pályáztatás, melyre egy ajánlat érkezett a testület 
által meghatározott bérleti díjért. Az üzletek bérlôje Búza Barnabás
helyi vállalkozó lett.
Az Óriáscsúszda tulajdonosa kérte a testület hozzájárulását a felépít-
ménynek az ingatlan nyilvántartásban történô feltüntetéshez, melyet
akkor fog egy következô ülésen biztosítani a közgyûlés, amennyiben
annak tulajdonosa a fejlesztési elképzeléseit részletesen ismerteti,
és a felépítménnyel kapcsolatos esetleges bérleti kötelezettségeit
rendezi.
A volt focipálya, és környékének ingatlanhasznosításával kapcsolat-
ban további információkat kér a testület, melyek ismeretében itt is a
konkrét fejlesztések megjelölése után kíván a tulajdonossal egy
késôbbi testületi ülésre elôterjesztett szerzôdésben együttmûködési
szándékáról nyilatkozni.
Megfogalmazta, és elfogadta a testület a temetô ravatalozójára kiírt
ajánlat tételi felhívást, melynek felújítását egy nyertes LEADER pá-
lyázatból kívánjuk megvalósítani. Elfogadták a múlt esztendôben el-
nyert pályázatokról (181 352 461 Ft) szóló tájékoztatót. Ezen összeg-
bôl már a múlt esztendôben befolyt (43 132 766 Ft), a többi ebben az
esztendôben realizálódik.
Egy, a Kossuth Lajos utca alatti külterületen lévô ingatlan értékesíté-
sével kapcsolatban a testület további ajánlatot kér be, egyben vizs-
gálja a bérbeadás lehetôségét is. Rendeletet alkottak a képviselôk a
szennyvíz szippantásra vonatkozó közszolgáltatás módjáról, annak
díjairól, eleget téve a Kormányhivatal törvényességi felhívásának.
Megalkotta a testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló rendeletét, melynek alapja a Hulladékról szóló törvény (Htv).
Az államháztartáson kívüli forrás átvételérôl, és átadásáról alkottak a
képviselôk rendeletet, ez lehetôvé teszi, hogy a civil szervezetek szá-
mára támogatást nyújthassunk, már ezen rendelet értelmében hívtuk
fel a támogatás benyújtásának lehetôségére az érintettek figyelmét.
Módosította a testület az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló ren-
deletét (a változások elsôsorban a házasságkötéseknek a hivatalon
kívüli, illetve munkaidôn kívüli lebonyolítására vonatkoznak).
Az Önkormányzati törvény változása tette szükségessé a Polgár-
mesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, illetve annak Szerve-
zeti, és Mûködési Szabályzatának átírását. Megválasztotta a testület
a helyi szavazatszámláló Bizottságaiba delegált személyeket. Több
mint 10 pontban foglalták össze a képviselôk a 2014 évi üdülési
idényre való felkészülés teendôit, melyek alapján az már meg is
kezdôdött, és ahogy azt az idôjárás engedi, folyamatosan végzik
munkatársaink.
Elfogadták a képviselôk a 2014–2020 közötti EU-s költségvetési
idôszak fejlesztési lehetôségeirôl szóló tájékoztatót.
Megalkotta a testület 2014 évi költségvetésérôl szóló rendeletét 
702 303 000 Ft bevétellel, és ugyanennyi kiadással egyhangú szava-
zással. A költségvetésbôl fejlesztésre, beruházásra 241 140 000 Ft-ot
(34,3 százalék) költhetünk.
Sürgôsségi indítványként tárgyaltak a képviselôk a komposztládák
beszerzésének módjáról, figyelembe véve a beérkezett árajánlato-
kat. A pályázatnak köszönhetôen többszáz komposztládát tudunk ki-
osztani, ennek módját még egyeztetni szükséges. (Lombár)

Tisztelt Fenyvesiek, kedves Szülôk! Kérjük,
hogy adójuk 1 százalékával az idén is tá-
mogassák a Gyermekeinkért Balatonfeny-
ves Alapítványt. Alapítványunk adószáma:
19198956-1-14. Ez úton is megköszönjük 
az elôzô években tett felajánlásaikat, mely
alapítványunk egyik legjelentôsebb bevételi
forrása. Az Alapítvány kuratóriuma

A Fonyód–Balatonfenyves Alapszolgáltatási
Központ értesíti a lakosságot, az adomány
osztás idôpontjairól Balatonfenyvesen:
április 10. (csütörtök) 9:30–11:00,

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 akinek jó ál-
lapotban lévô, még használható, tiszta, szá-
mára már értéktelen, megunt ruhái, cipôi,
könyvei, játékai, edényei, egyéb használható
eszközei vannak hozza el szolgálatunkhoz,
hogy adományba kioszthassuk a rászorulók
között.

Balatonfenyves, Kölcsey u. 30.,
06-85/362-501, 06-20/380-3701

Köszönjük a segítséget! 

Horgászjegyek
Fenyvesen
Január 20-án kezdôdött meg a 2014-es évre
szóló partközeli horgászjegyek árusítása a
Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület irodá-
jában. Az idei évben már Állami horgászjegy
(magyar, angol 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 napos pedig 3000 Ft-ért váltható. A fel-
nôtt jegyek ára: 24 órás 2500 Ft, 72 órás
4500 Ft, 10 napos 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 sze-
zon idején szombaton és vasárnap is.

Áprilisi számunk lapzártája

március 20., 12 óra
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Sulifarsang Kedves iskolai szülôk, nagy-

szülôk! Ezúton szeretnénk meg-

köszönni mindazok segítségét,

akik süteményeikkel, üdítôital és

tombola felajánlásaikkal támo-

gatták az iskolai farsangi ünnep-

séget!

Szülôi Munkaközösség

Mint minden évben, idén is sor került
a farsangi vigadalomra. Február 
22-én, szombaton, 3 órakor kezdô-
dött a mulatság, amelyet az alsós
gyerekek verse indított.
A beöltözôk most is kitettek magu-
kért, egyénileg a legötletesebb, leg-
munkaigényesebb jelmezeket jutal-
mazta a zsûri, így a zebralovast, a
kéménybe szorult Mikulást, az akvá-

riumot, az autóversenyzôt vagy a
vízvezeték-szerelôt. Csoportosan
tréfás, ugyanakkor bámulatos pro-
dukciókkal mutatták meg tehetsé-
güket a gyerekek. Az alsósoknál az 
elsô helyezést a 2. osztály nyerte el
az egér-macska barátság elôadás-
sal. A 4. osztályosok Katy Perryje a
dzsungelben kiérdemelte a második
helyezést. Büszkék vagyunk a har-

madik helyezett elsôs gyümölcsökre,
akiket jól megfôztek a tanító nénik.
Különdíjat kapott a 3. osztályosok
hétfejû sárkánya. A felsôsöknél az
elsô helyet az 5. osztály szerezte
meg, mint angry birds, a második
helyet pedig a 6. osztály „táncolta”
össze. Ezután a nagykanizsai
Svensz balett- és tánciskola fellépôi
szórakoztatták a vendégeket, melyet
a tombolavásárlás és azok kiosztása
követett. Most is sokat ettünk-ittunk, a
„szívküldivel” szép idézeteket küld-
tünk egymásnak. Az alsósok 6, a fel-
sôsök 7 óráig mulathattak. Köszönjük
a sok tombola felajánlást és a büfé-
ben a szülôi segítséget.
Az idei évben is nagyszerûen éreztük
magunkat!

Harmath Klaudia 
8. osztály

Téli versenyek
A 2013–2014-es tanévben is sikere-
sen szerepeltek tanulóink a téli verse-
nyeken. Kaposváron rendezték a Me-
gyei Diákolimpia Úszó versenyeit.
Iskolánkat 3 tanuló képviselte, akiket
Francsics Nikoletta edzô készített fel.
Mayer Dávid (1. o.)  50 m hátúszás-
ban 13. helyezett, Stamler Kata (3. o.)
50 m hát és mellúszásban is a 10. he-
lyezett, Mayer Milán (3. o.) 50 m mell-
úszásban szintén 10. helyen végzett.
Teremfociban 2 korcsoportban verse-
nyeztek a focistáink. Az 5.–6. osztá-
lyosok Fonyódon mérték össze tu-
dásukat, és a 4. helyen végeztek a 
körzeti csoportban. A csapat tagjai:
Bíró Botond, Bogdán Dániel, Hilszen-

ráth Dániel, Kiss Levente, Kémenes
Dániel, Kôvári Adrián (4. o.), Schiszler
Dániel.
A II. korcsoportosok a marcali sport-
csarnokban játszották a mérkôzé-
seket. Nagy akarattal, kitartással, jó
csapatjátékkal végül az 5. helyen 

végeztek. A csapat tagjai: Bíró Bo-
tond (5. o.), Bíró levente, Hahnennkam
Max, Kôvári Adrián, Lorencsics Fe-
renc, Tóth Dávid, Tóth Levente.
Büszkék vagyunk sportolóinkra, to-
vábbi jó versenyzést kívánunk!

Tábor Tamásné

Báli elôzetes. A Fekete István 
Általános Iskola és Szülôi Munka-
közösség az idei évben április 
26-án (szombaton) tartja jótékony-
sági bálját, melyre sok szeretettel
hívunk és várunk minden kedves
érdeklôdôt! A részleteket a plakáto-
kon, illetve a következô számban
közöljük. SZMK
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Február hónap utolsó napjáig tü-
relmesen viseltük az egyébként
enyhének mondható idei tél ural-
mát. Aztán összefogott a Kisfenyô
Óvoda apraja és nagyja, és mas-
karákba bújva, álarcot öltve, ala-
koskodva, jól ráijesztettünk a
berregetô hónapokra! Bízunk
benne, hogy meg is lesz az ered-
ménye és a napsütés, meleg, jó
idô jellemzi majd a következô 
heteket, hónapokat.
Egy kalózlány volt a házigazdája
a mulatságnak, melynek sok-sok
vendég, jelmezbe öltözött szülô
és gyermek volt a részese. A pil-
langók, hercegnôk, katicák és
pókemberek felvonulását a nagy-
csoportosaink meglepetéstánca
követte, mely idén is nagy sikert
aratott. Majd Run Morro azaz a mi
balatonfenyvesi bûvészünk, Rácz
Szabolcs kápráztatta el a jelen-
lévôket, varázslatos mûsorával.
A legvégére maradt a tánc és mu-
latozás.
Köszönjük az anyukák és nagy-
mamák finom farsangi fánkjait,
valamint az Szülôi Munka Közös-
ség anyagi támogatását illetve a
szervezésben és a program lebo-
nyolításában való segítségüket és
támogatásukat!

Hackl Szilvia

Farsangoltak a Kisfenyôk
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Télbúcsúztató
A Fonyód–Balatonfenyves Alap-
szolgáltatási Központ farsangi ün-
nepsége 2014. február 25-én a ba-
latonfenyvesi Ezüst Fenyô Nyugdí-
jas Egyesület együttmûködésével
került megrendezésre. Várakozá-
son felüli érdeklôdés és hangulat
kísérte a programot. A balaton-
fenyvesi meghívott vendégekkel

57-en ünnepeltük az Alapszolgálta-
tási Központban a tél búcsúztatá-
sát. A jelmezbe öltözöttek sokkal
többen voltak, mint amennyit a
rendkívül szakértô zsûri díjazni
tudott. Igazán igazságosan, egyön-
tetûen döntöttek a vendégek és
helybeliek között, 3-3 helyezettel.
A tombolasorsolás formabontó volt
annyiban, hogy minden jelen lévô
ajándékkal gazdagodott.

A különlegesen jó hangulat biztosí-
téka volt a méltán kedvelt, közis-
mert zenész, Horváth Károly.

Reméljük, hogy a jövôben is sok
ilyen emlékezetes, vidám rendez-
vénynek tudunk otthont adni, to-
vábbá szeretnénk, ha hasonló
programok segítségével még job-
ban összekapcsolódna a két tele-
pülés élete.
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Csirkecombba 
göngyölt 
majoránnás
csirkemáj
Giber Krisztina ajánlásával

Hozzávalók:
8 db csirke felsôcomb, 
8 db szép csirkemáj, 
20 dkg rizs, 
50 dkg gomba, 
2 dl parmezános fôzôtejszín, 
1 csokor petrezselyem zöld, 
ételízesítô, bors, majoránna, 
vöröshagyma.

Elkészítés:
A csirkecombokat kicsontozzuk,
besózzuk és egy órát hagyjuk állni.
A májakat kettéválasztjuk és a 
nagyobbik felét majoránnába for-
gatjuk, majd behelyezzük a csont
helyére. A combokat kivajazott
sütôedénybe helyezzük a bôrös
résszel felfelé és vékonyan megva-
jazzuk. Eleinte lefedve pároljuk,
majd pirosra sütjük. A rizst megfôz-

zük, közben apróra vágott hagy-
mát megpárolunk kevés zsiradé-
kon (vaj), majd beleteszünk 20 dkg
megmosott, felszeletelt gombát.
Borssal és ételízesítôvel fûszerez-
zük. Miután elfôtte a levét, bele-
tesszük a felkockázott májdarabo-
kat. Rövid idô alatt készre sütjük,
majd összekeverjük a rizzsel. Ap-
róra vágott vöröshagymát páro-

lunk, majd beletesszük a feldara-
bolt gombát, borssal és ételízesí-
tôvel fûszerezzük, beletesszük az
apróra vágott petrezselyem felét.
Amikor a gomba megfôtt, de még
nem teljesen fôtte el a levét, bele-
tesszük a tejszínt és petrezselyem
másik felét. Kellô sûrûség beállítá-
sához használhatunk lisztes haba-
rást, vagy étkezési keményítôt.

Bütykölj 
a könyvtárban!
A Bütykölô szakkör tavaly óta 
mûködik a Fekete István Általá-
nos Iskolában. Idén a könyvtár
adott helyet a foglalkozásoknak.
A csütörtöki délutánokon sok min-
den készül: játékok, dísztárgyak,
használati tárgyak, ékszerek, ké-
peslapok. Különféle anyagokból:
papírból, bôrbôl, filcbôl, gyöngy-
bôl, fonalból. A sok-sok létezô
kézmûves technikából megismer-
het néhányat az idejáró gyermek.
Változó létszámban jönnek, de
amikor itt vannak, nagyon lelke-
sek. Jó a hangulat, beszélgetnek,
miközben jár a kezük. Arra törek-
szem, hogy miközben alkotnak és
jól érzik magukat, észrevétlenül
megtanulják tisztelni az anyagot,
amibôl dolgoznak.

Zsigmond Kinga

Fontos 
a közösségi
élet!
Több lehetôséget kínálunk annak,
aki szeretne alkotni, egy kis kö-
zösséghez tartozni, ahol jól érzi
magát. Foltvarró Klub indult janu-
árban, a könyvtárban. Az elmúlt
idôszakban egyre aktívabbá váló
kreatív, a szép iránt fogékony tár-
saság, lányok, asszonyok Szabó

Reni vezetésével sajátítják el, mi-
ként kell kézzel-géppel öltögetni,
varrni. Megismerik a különbözô
technikákat, megtanulják a folt-
varráshoz szükséges eszközök
helyes használatát. Az anyagok
megfelelô alkalmazását és ki-
használását is elsajátíthatják, an-
nak érdekében, hogy minél keve-
sebb maradék menjen veszen-
dôbe. Nem elhanyagolható, hogy
mindeközben fejlôdik a foltvarró
klub tagjainak kreativitása, de az
is lényeges, hogy a remek szaba-
didôs tevékenységnek közösség-
erôsítô hatása is van. Tanáruk, a
balatonlellei református lelkész
felesége az óra elején tanító jelle-
gû történeteket olvas fel, majd a
foglalkozás vidám hangulatban
egymást segítve telik el. Várunk
szeretettel mindenkit! Érdeklôdni
a könyvtárban lehet. (V. I.)

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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– 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. 30/620-4334

– 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 szeren-
csejáték a Nemzeti Dohányboltban
(ZSOLI Szupermarket) Piazza D’oro
kávé, capuccino helyben fogyasztás-
ra és elvitelre is.

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

– Kuvasz kutyakölykök eladók! Érdek-
lôdi: 20/806-4390

– 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 otthoná-
ban. Hívjon bizalommal és segítsé-
gemmel frissüljön fel testileg, lelkileg.
30/513-7804

– Eladó 55 db új római vörös barna 
sima mázas BRAMAC tetôcserép.
6 db római v barna, szegély cserép,
kedvezô 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 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
– Használt sütôolaj és sütôzsiradék 

begyûjtését vállaljuk. Cserébe házi-
szappant adunk. Mosásra, mosako-
dásra alkalmas, minôségi termék.
Balatonkeresztúr, Kossuth L. u. 79.
70/509-8828 (Giricz Zsuzsa – szap-
panfôzô kézmûves)

– Kecsketejes kézmûves háziszappan
kapható. Bôrproblémákra, érzékeny
bôrre gyógyszappanokat, egyéni igé-
nyek szerint színes, illatos szappano-

kat 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: karolyi.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, gyepszellôzte-
tés, gépi és kézi földmunka. Tel.:
70/7729-554.

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

– „KUKAC KERT SZERVIZ!” Szakem-
bertôl kertgondozás: ingyenes kiszál-
lás, szaktanácsadás, füvesítés, ültetés,
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,
e-mail: 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, fedé-
sét, valamint belsô burkolást és
gipszkartonozást, kerti pihenôk, 
teraszok, kocsibeállók elkészítését.
Balatonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.:
30/387-6573.

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

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

– MINDEN AMI VILLANYSZERELÉS!
Farkas András villanyszerelô Laká-
sok, házak, irodák, üzletek, mûhelyek
villanyszerelése. Fogyasztásmérô
helyek 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, karbantar-
tását vállalom. Orbán János 70/379-
8301

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

– Redôny értékesítés, szereléssel
együtt is. Alumínium hôszigetelt, mû-
anyag, szúnyoghálóval is. Tel.: Dallos
Imre építôanyag kereskedô. Balaton-
fenyves, 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
építése és karbantartása, javítása:
Kolviamár 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, 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 díjmen-
tes, a hirdetések tartalmáért felelôs-
séget nem vállalunk!

APRÓ
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Március a kertben
A hónap közepéig ajánlott a gyümölcsfáknak megadni az elsô per-
metezést, amikor a nappali hômérséklet már 4 fok fölött van. Március
vége és április eleje jó idô átültetni a bokrokat és fákat, amint éjsza-
ka már nincsenek fagyok, de mielôtt az ágak bimbózni kezdenének.
A fákat és bokrokat érdemes ilyenkor mûtrágyázni. Március végén a
rügyek megjelenése elôtt metsszük meg a gyümölcsfák ágait.
Távolítsuk el az összes elhalt virágot és növényt a talajból. Taka-
rítsuk el a talajtakarót a virágágyásokról, hogy az új növények nö-
vekedni tudjanak. A márciusi hónap ideális rózsák és egyéb bok-
rok metszésére. A bokrokat mûtrágyázzuk kerti általános mûtrá-
gyával. A hagymás, gumós növényeket ilyenkor érdemes elültetni
(liliomok, nárciszok, tulipánok, dáliák, kardvirágok).
Készítsük elô a talajt az ágyásokban. Lazítsuk fel a talajt és trá-
gyázzuk. A komposzt vagy tôzeg moha jó adalékanyag a talajnak.
A borsót már márciusban ültetni lehet, valamint egyes évelô zöld-
ségeket, mint a torma, articsóka, spárga és rebarbara. A hónap
közepétôl, amikor melegebb az idô, el lehet ültetni az összes töb-
bi zöldséget is: padlizsán, karfiol, zeller, póréhagyma, hagyma,
burgonya, retek. – A hónap vége felé ajánlott elültetni a spenótot,
a káposztát. – Március az ideális hónap a szôlô, szamóca, áfonya,
ribizli, málna ültetéséhez. Ideje elszórni a paradicsom, saláta és
egyéb zöldségek magvait, hogy idejük legyen palántákká fejlôdni.
Forrás: http://www.bien.hu/kerteszeti-teendok-marciusban/ott-
hon/kert-es-terasz/113618

Felhívás! 
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? Ha gyermeke „tanu-
lási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiát-
riai szereket szed, és úgy érzi, 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 témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu, weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk

Ulti Baráti Kör. A februári játék eredménye: 1. Táskai Sándor, 
2. Ekker Csaba 3. Horváth Tamás. A következô találkozót márci-
us 9-én, vasárnap rendezzük meg az önkormányzati hivatal
nagytermében.
További információ Hackl Gyulától (tel.: 30/406-2043) kérhetô.

Ingyenes jogsegélyszolgálat

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sé-
relem ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha
Ön vagy ismerôse ilyen helyzetben van, illetve
tudomása van ilyen esetrôl, kérjük, jelezze az
alábbi elérhetôségeken:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu, 
weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

EGY KIS

AGYTORNA!

Írja be a hiányzó számot!

9 6 8 12

?3

18 24

A novemberi számban bemutatott fejtörô megfejtése:
AKÓ (BAKÓ, FAKÓ, LAKÓ, MAKÓ, RAKÓ, ZAKÓ)
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