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A NYÁR PROGRAMJÁBÓL
JÚLIUS

10. Szombat

18.00 óra Ezüst Fenyô Nyugdíjas

Egyesület mûsora

Helyszín: Fenyves-alsói strand 

20.00 óra Phoenix együttes koncertje

Helyszín: Zenepavilon, Sétálóutca

18. Vasárnap

19.00 óra „Ébredj Királylány” Gri-
mask Bábszínház zenés mûsora
Helyszín: Zenepavilon, Sétálóutca

25. Vasárnap

19.30 óra Holazegy ütôegyüttes mû-

sora

Helyszín: Zenepavilon, Sétálóutca

20.30 óra Musical részletek A Musical
a Gyermekekért Színpadi Egyesü-
let elôadásában 
Helyszín: Zenepavilon, Sétálóutca

AUGUSZTUS

1. Vasárnap

19.00 óra Golden’s Zenekar mûsora

Helyszín: Zenepavilon, Sétálóutca

7. Szombat

19.00 óra Komolyzenei est

Helyszín: Hubertus Hof Vendégház
parkja
Kedvezôtlen idôjárás esetén 19.30
óra Hotel Fenyves (Balatonfenyves,
Mészáros L. u. 2.)

20.00 óra Hip-hop táncbemutató

Helyszín: Zenepavilon, Sétálóutca

14. Szombat

18.00 óra Ezüst Fenyô Nyugdíjas

Egyesület mûsora

Vendég: Iharosberényi Népdalkör
Helyszín: Zenepavilon, Sétálóutca

20.00 óra Testi szépség Zenés kabaré 
Novák Heni, Szabados Mihály, Czapkó

Antal közremûködésével
Helyszín: Kertmozi
Esô esetén: Községháza nagyterme
(Kölcsey u. 27.)

17. Szombat

20.00 óra Rock & Roll Parti a Party

Band együttessel

Helyszín: Zenepavilon, Sétálóutca

20.00 óra Magdolna-napi Utcabál a

Joker Együttessel

Helyszín: Csalogány strand

24. Szombat

20.00 óra Régi idôk dallamai – sanzon

és kuplé est 

Fellép: Jurina Beáta, Foki Veronika,
Csontos Csaba, zongorán kísér
Hajdu Sándor
Helyszín: Kertmozi
Esô esetén: Községháza nagyterme
(Kölcsey u. 27.)

21. Szombat

20.00 óra Utcabál az After Eight ze-

nekarral

13. Péntek

19.00 óra „Szenzáció” Bábovi színház
zenés bábmûsora
Helyszín: Zenepavilon, Sétálóutca

6. Péntek

20.00 óra Angel Dance tánciskola

bemutatója

Helyszín: Zenepavilon, Sétálóutca

31. Szombat

20.30 óra Reggae Est

Ivory Coast koncert

Helyszín: Zenepavilon, Sétálóutca

11. Vasárnap

20.00 óra „Retro Disco” DJ. Papp 
Tamás (DJ. Fikidi)
Helyszín: Zenepavilon, Sétálóutca

23. Péntek

19.00 óra „Határok nélkül” címmel 

Nemzetközi mûvészcsoport festmé-

nyeibôl, szobraiból rendezett ki-

állítás megnyitója

Helyszín: Községháza nagyterme 
(Kölcsey u. 27.)

20. Péntek

20.00 óra Utcabál a Joker Együttes-

sel

Helyszín: Csalogány strand

8. Vasárnap

20.30 óra Utcabál a START tánczene-

karral 

Helyszín: Zenepavilon, Sétálóutca

A részletes, folyamatosan bôvülô 
programkínálat, az esetleges változások  
megtalálhatók a település honlapján! 
www.balatonfenyves.hu

4. Szerda

20.00 óra Hip-hop táncbemutató

Helyszín: Zenepavilon, Sétálóutca

30. Péntek

20.30 óra 4now - rock - blues koncert

Helyszín: Zenepavilon
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Június 24-én tartotta képviselô-tes-
tületünk a munkaterve szerinti ülését,
14 napirendet nyilvános, míg egyet
zárt ülésen tárgyaltak meg. A polgár-
mester jelentését követôen – melynek
során beszámolt a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról – kapott
tájékoztatást a testület a Fekete István
Általános Iskola, és Községi Könyv-
tár 2009/2010-es tanévében végzett
munkájáról. Az Óvoda munkájáról,
annak csoportbeosztásáról szóló
elôterjesztés során a vezetô óvónô
jelezte, hogy a szülôi értekezletek 
során felvetôdött a magas létszám
miatt a csoportfelosztás lehetôségei-
nek áttekintése iránti igény. Errôl
részletes több alternatívát szerepel-
tetô elôterjesztést kell készítenie az
intézmény vezetôjének.
Jóváhagyta a testület a 2010/2011-es
tanévekre vonatkozó tantárgyfelosz-
tást. Tájékoztatót hallgattak meg az
elmúlt tanévben az iskolában végzett
minôségfejlesztési program felméré-
seinek eredményeirôl. Beszámolt az
intézmény vezetôje a 2008/2009-es
tanévben végzett kompetencia mé-
rés eredményeirôl, melybôl egyértel-
mûen kitûnik, hogy iskolánk – köszön-
hetôen a magas színvonalú pedagó-
giai munkának – szövegértésbôl, va-
lamint matematikából a 6. és 8. osz-
tályok esetén a községi, sôt az orszá-
gos átlagok felett teljesített! Hasonló
az eredmény matematikából is, bár itt
a 8. osztály –4 ponttal elmaradt a kis-
térségi átlagtól, de az országos át- 
lagot +4, míg a községi iskolákét 
+28 ponttal teljesítette túl. Jó vissza-
jelzése ez a felmérés az iskolában
folyó munkának, gyermekeink felké-
szültségének.
Feloldva a hulladékkezelés körül ki-
alakult helyzetet, mely a kuka hasz-
nálatát írta elô, és ebbôl következett
– módosította rendeletét a testület,
így ezen túl ismételten használatos a
zsák mint tároló edény, és ezt a szol-
gáltatónak el is kell szállítania.
Több helyen kiegészítette a testület
az Ügyrendi Bizottság ajánlására a
Kistérségi Környezetvédelmi prog-
ramot, több esetben a tervezettôl
eltérôen nagyobb hangsúlyt adva
egyes problémák (Imre major ivó-
víz… stb.) kezelésének. Azt is fontos-
nak tartotta a testület, hogy a közsé-
get érintô környezetvédelmi adatokat

közérthetô formában a honlapon
hozzáférhetôvé kell tenni.
Az Alapszolgáltatási központ részé-
re egy számítógép beszerzésérôl
(220 ezer forint) is döntöttek a kép-
viselôk, melynek szükségességét a
központ vezetôje elôterjesztésében
indokolt.
Kérelemre 50 ezer forinttal támogatta
a testület a Balatonfenyvesi Vitorlás
Egyesület ez évi tevékenységét.
Közös megegyezéssel szüntette meg
a testület a Fenyves-alsói üzletsor-
ban lévô fagylaltozó bérleti szerzô-
dését, melyet annak eddigi bérlôje a
konkurens üzlet megnyitásával indo-
kolt.
Meghallgatták a képviselôk az iskolai
konyhán folyó egyes étkezések költ-
ségeirôl szóló jegyzôi tájékoztatót,
melyet azért kértek, hogy lássák
azok gazdaságossági mutatóit.
A Turisztikai Egyesület szervezôinek
kérésére a képviselô-testület hozzá-
járult, hogy a szervezetnek a község-
háza címe (Kölcsey u. 27.) kerüljön
székhelyül bejegyzésre.
Tekintettel a rendkívüli idôjárásra a
testület további 2,5 millió forintot kü-
lönített el kôszórásos útjavításokra,
melynek kivitelezôjét a helyi beszer-
zési szabályzat alapján pályázattal
választja ki a közgyûlés.
Zárt ülésen nyílt szavazással a Szülôi
Közösség, a pedagógusok, és az al-
kalmazotti kör véleményének ismere-
tében választotta újra a Fekete István
Általános Iskola Igazgatójául Magyar-
finé Kalmár Franciskát a képviselô-
testület minôsített többséggel 7 egy-
behangzó igen szavazattal a 9 je-
lenlévô képviselôbôl (Kalmár Lajos
képviselô a napirend tárgyalása elôtt
érintettségre hivatkozva elhagyta a
tanácskozás helyszínét).
Bízom benne, hogy az igazgató vá-
lasztás körül az elmúlt idôszakban 
kialakult méltatlan hangulat ezzel el-
csitul, hisz minden közösség aki a
választásban voksolt a testület által is
támogatottat ajánlotta erre a nagyon
fontos pozícióra. A testület egyben
fontosnak tartotta annak kimondását,
hogy meg kell fogalmazni a szülôi 
közösség, a pedagógusok, és az al-
kalmazotti kör, és a fenntartó igazga-
tóval szembeni elvárásait.

Lombár Gábor

A községházáról jelentjük Kedves fenyvesi 
lakosok!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni min-
denkit, hogy több hónapos elôkészü-
letet követôen ez év június 29-én
megalakult a Balatonfenyvesi Turisz-
tikai Egyesület.
Fôbb céljaink között szerepel, hogy
Balatonfenyves értékeit kiemelve tu-
datos marketingtevékenységgel még
több vendéget csalogassunk telepü-
lésünkre. Fontosnak tartjuk az össze-
fogást, hiszen céljaink közösek és
ennek eléréséhez mindenki segítsé-
gére számítunk. Érdekünk, hogy aki
hozzánk ellátogat, komplex, minôsé-
gi szolgáltatást kapjon, hogy tovább
vihesse községünk jó hírét. Renge-
teg feladat áll még elôttünk, hogy a
vendégek megtudják és érezzék: iga-
zán érdemes Balatonfenyvesre jönni!
A minél hatékonyabb eredmények el-
érése érdekében kérjük csatlakozzon
Ön is hozzánk, mondja el véleményét
és ossza meg javaslatait velünk!  

Szívélyes üdvözlettel
Tóth József

az egyesület elnöke

Közmeghallgatás 
a majorban
Május 28-án 18 órakor tartotta a
képviselô-testület a munkarendjében
szereplô Imre-majori közmeghallga-
tást, melyen a településrészen lakók
szép számban megjelentek. Elôször
furcsállották az esemény helyszínét,
mivel az  újonnan megjavított egyik út
keresztezôdésében volt. A magyará-
zat egyszerû, hiszen klasszikus értel-
mében vett közterület nincs Imre ma-
jorban.
Az általános ismertetés után a kö-
zösséget érintô legsürgetôbb téma
került elô: az ivóvízellátás kérdése.
Részletes tájékoztatás után a jelen
lévôk ígéretet kaptak arra, hogy ha-
marosan megkezdi az önkormányzat
az ivóvíz biztosítását (mely azóta
már rendszeresen megtörténik).
Szóba került még a vízkérdés végle-
ges megoldását jelentô, a regionális
vízre történô rácsatlakozás jelen állá-
sa, az evvel együtt járó pályázati
elôkészületek.
Néhol derûs, olykor személyeskedés-
be hajló, de végül konstruktív tájé-
koztató volt ezen az estén a majorban.

(lombár)
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2010. június 19-én tartotta iskolánk a
ballagást és az ünnepélyes tanévzá-
rást. Melegség járta át szívünket, mert
búcsúztunk 19 diákunktól, akik 2002-
ben a szülôi kezet szorongatva lépték
át intézményünk küszöbét. Az itt eltöl-
tött nyolc év alatt kisgyermekekbôl,
gondolkodó ifjú emberekké váltak. Az
elsô iskolába lépés eseményétôl elju-
tottak az általános iskola lezárásához.
Szeptembertôl ismeretlen iskolák ide-
gen falai és új társak várnak rájuk. Ki-
lenc tanuló gimnáziumban, nyolc szak-
középiskolában, kettô szakiskolában
folytatja tanulmányait. Reméljük a kez-
deti nehézségekkel sikeresen megbir-
kóznak. Bízom benne, hogy az itt eltöl-
tött nyolc év emlékét megôrzik maguk-
ban, elraktározták mind azt a sok isme-
retet, tudást, amire szert tettek. Mi, az
itt maradó tanárok, diákok szeretettel
fogunk gondolni rájuk. Útravalóként
Kalkuttai Teréz anya gondolatait idéztem:

Az élet küzdelem – harcold meg,
Az élet kaland – vállald,
Az élet jutalom – érdemeld ki,
Az élet, élet – éljed!

Ballagást követô tanévzáróval lezárult
a 2009/2010-es tanév aktív munkával
töltött idôszaka. Büszkék lehetünk arra,
hogy az ország nehéz gazdasági hely-
zetének ellenére idén is 130 tanulóval
önállóan tudtuk mûködtetni intézmé-
nyünket. Az iskola fenntartása rendkí-
vül fontos településünk életében, mert
a jövô záloga. A fenntartónk által bizto-
sított finanszírozás lehetôvé tette a za-
vartalan és biztonságos mûködést.
A tanév folyamán számos siker koro-
názta az itt formálódó kisdiákok teljesít-
ményét. A tanulmányi versenyek mel-
lett, a mûvészetek és a sport terén is
szép eredményeket értek el tanulóink.
A tanév során különbözô tanórán kívüli
programokon vettek részt gyermekeink.
Népszerûek voltak a kirándulások Pél-
dául Pannonhalmára szervezett prog-
ram, a cseszneki vár megtekintése. Az
immár hagyományos áprilisi táborozás
Ausztriában.
A rendezvények közül különösen kedvel-
tek voltak a gyerekek körében a Mikulás-
ünnepség, a karácsony, farsangi bál, a
gyermeknapi programok, a színházláto-

gatások, a különbözô szakköri, játszó-
házi foglalkozások, sportrendezvények.
Gyönyörködhettünk a Padlás elôadásá-
ban, élvezhettük a zeneiskolásaink
hangversenyét és az énekkar mûsorát.
Tanévzárónk egyik legünnepélyesebb
része volt a Barta Anna Alapítvány ki-
tüntetettjének járó díj átadása. A nevelô-
testület döntése alapján a 2009/2010-es
tanévben Stamler Júlia bizonyult érde-
mesnek a kitüntetésre, gratulálunk.
Az ünnepélyes tanévzáróval a szorgal-
mi idôszak befejezôdött. Július máso-
dikán Erdélybôl és Lengyelországból ér-
keznek diákok, sok színes közös prog-
ram várja ôket és a fenyvesi gyerekeket.
Július közepén árvízkárosult szülôk
gyermekeit látja vendégül településünk
– azon belül iskolánk. Mindent meg fo-
gunk tenni, hogy a bajba jutott csalá-
dok gyermekei boldog és emlékezetes
napokat töltsenek el Balatonfenyvesen.
Köszönöm a diákoknak a tanév folya-
mán tanúsított szorgalmát és kitartását,
s kívánok kellemes, pihentetô nyári szü-
netet. Megköszönöm az intézmény dol-
gozóinak az egész évi fáradozását. Kö-
szönöm a szülôknek az együttmûködést.

MKF

Ballagás és tanévzárás

Akiktôl elköszöntünk
Felsô sor: Csicsák Alexandra, Czanka Dóra, Somogyi
Ádám, Kruppai Sára, Gulácsi Imre Dániel, Botos Anett,
Balog Dorina, Árkosi Adrián, Varga Máté

Középsô sor: Kôszegi Renáta, Kôszegi Zsolt, Pintér 
Bianka, Gócza Anna, Bíró Anikó, Stamler Júlia, Babaics
Nóra, Bozsó Egon
Alsó sor: Horváth Márton, Nemes Alex
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Május 31-én véget ért a 2009/2010. nevelési év oktatási
része az óvodában. Június 5-én megtartottuk az évzáró
ünnepségünket, melyre mindkét csoport tornabemutató-
val készült. 13 nagycsoportos óvodásunk kezdi meg szep-

temberben iskolai tanulmányait, tôlük is elbúcsúztak a ki-
csik e napon.
Immár tizedik alakalommal rendeztük meg rajzkiállításun-
kat, melynek címe: „Látod, amit érzek?” Gyermekeink raj-
zaikon keresztül fejezik ki gondolataikat, érzéseiket, me-
lyeket még nem tudnak szavakba önteni, de a munkáikból
nagyon szépen kiolvasható mit is gondol a világról egy
óvodás gyermek manapság.
Az esôs idôjárás miatt el kellett halasztanunk a gyermekna-
pi programunkat, bár ez az aprónépet nem viselte meg túl-
ságosan. Június 10-én az égiek is velünk voltak, és bepó-
toltunk mindent! Igaz, a tûzoltók és rendôrök társaságát
nem tudtuk élvezni – fontosabb feladatuk volt az árvíz súj-
totta területeken –, a délutáni programok kárpótoltak min-
denkit: légvár, arcfestés, lufi-bohóc, öttusa bajnokság, fagyi,
eszem-iszom és ez elmaradhatatlan jókedv és vidámság.
Az óvoda kapuja nyáron is nyitva van, a szünet augusztus
9-tôl 31-ig tart. Az elsô óvodai nap: 2010. szeptember 1.
szerda.

Hackl Szilvia 
óvodavezetô

Dicsértessék!
Felemelô, méltóságteljes, lelket simogató
szentmisén, mely június 26-án 10.30-kor kez-
dôdött a kaposvári Nagyboldogasszony Szé-
kesegyházban, szentelte diakónussá Fenyves
szülöttét, Világos Krisztiánt a megyéspüspök
atya, Balás Béla. Nagy dolog papot adni a 
híveknek, melyre büszkék vagyunk mindnyá-
jan fenyvesiek, felekezetre tekintet nélkül.
Köszönjük a szülôknek, a családnak és Krisz-
tiánnak, hogy kitartással, erôs hittel közösen
jutottak el az elôszobába, hiszen a papszen-
telés tesz pontot ezen idôszak végére.
Dr. Kis Rigó László Szeged-Csanádi megyés-
püspök igazi útravalót adott szentbeszédében
a fiataloknak, egy kaposvári szeminarista is
diakónussá vált ez alkalommal. De ki is a dia-
kónus (szerpap)?
A hierarchia alsó fokán állnak a diákónusok,
akik „nem papságra, hanem szolgálatra” kap-
ják a kézfeltételt. A szentségi kegyelemben
megerôsödve szolgálnak Isten népének a li-
turgia, az Ige, és a szeretet diakóniájában a
püspökkel és papi testületével közösségben.
A diákónus feladata, ha az illetékes hatóság
megbízza vele, hogy ünnepélyesen kiszolgál-
tassa a keresztséget, ôrizze, és kiossza az
Eucharisztikát, az egyház nevében eskessen,
és megáldja a házasulókat, elvigye a szent
Útravalót a haldoklóknak, szentírást olvasson
a híveknek, oktassa, és buzdítsa a népet, ve-
zesse a hívek istentiszteletét, és imádságát,
kiszolgáltassa a szentelményeket, és temes-
sen. A szeretet és a szolgálat feladataiban 
elmerülve a diákónusok emlékezzenek Szent
Polikárp intelmére:

„Irgalmasan, és serényen éljetek
az Úr igazsága szerint
aki mindenkinek szolgája lett.”

(A II. Vatikáni Zsinat „Lumen Gentium” kezde-
tû dokumentumából.)

(L. G.)

Az elsô félév – röviden
Június 7-én tartottuk meg a nyár elôtti utolsó klubnapunkat, ami per-
sze nem jelenti azt, hogy az Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület tagjai 
tétlenek maradnának: tánc- és énekcsoportunkra több fellépés is vár
júliusban, augusztusban, próbálni kell! 
Megkísérlem az alábbiakban röviden összefoglalni az elsô félév ese-
ményeit, ahogy mondani szokás: a teljesség igénye nélkül.
A község ünnepségein, a koszorúzásokon, megemlékezéseken min-
dig ott vannak képviselôink, ha kell fel is lépnek a kísérô mûsorban.
A régi temetô sövény nyírására, gyomtalanítására – szükség szerint –
éve óta a klub feladata. A téli viharok nyomán fölhalmozódott szemét
összegyûjtése a strandon minden évben ad munkát, amit szívesen 
elvégzünk.
Idén egy nagyon jól sikerült Nônapot rendeztünk, a május elsejét
Somogyszentpálon, Világosék pincéjénél ünnepeltük, szalonna- és
kolbászsütéssel egy kis iszogatással. Kirándultunk Budapestre, elsô-
sorban hogy megnézhessük a Parlamentet: errôl korábban beszámolt
Máté Jenô klubtársunk.
Az Életet az Éveknek megyei rendezvényét, a Nyitnikéket Taszáron
rendezték meg, ahol fellépett a tánccsoport és a népdalkör is. A Ba-
latonberényi Kistérség kulturális bemutatóján Törökné Kati és leánya,
Alexandra szólóénekkel, a tánccsoport az üveges tánccal és a szatmá-
ri verbunkossal, a népdalkör nótacsokorral szerepelt. Nagy sikerük volt.
Függetlenségünk – önállóvá válásunk – ünnepén is ott voltunk: a nép-
dalkör szórakoztatta a közönséget a sportpályán rendezett mûsor
programpontjaként, s a fôzôversenyen is részt vettünk. Majd amit fôz-
tünk, meg is ettük.
Mivel a férfi klubtagok májusfát állítottak, bizony azt is ki kellett táncolni,
mely kötelezettségünknek örömmel tettünk eleget.Nagyon jól szórakoztunk.
A megyei szervezésû Deseda pikniken is igen jól éreztük magunkat.
Sokan elmentek Kaposvárra klubtársunk gyermekének, Világos Krisz-
tiánnak pappá szentelésére.
A Csalogány strandon mûsort adtunk, a mûsor vendége volt a Bala-
tonberényi Nyugdíjas Klub: táncosaink pedig a Berényi Falunapon sze-
repeltek.
Igen emlékezetes marad a nyár elôtti utolsó klubfoglalkozásunk: a
vezetôség felszólítására a nagystrandra vonultunk. Mint kiderült, nem
fürdésrôl volt szó, hanem az egyik fenyvesi vállalkozó: Barna Antal 
hívta meg malacpecsenyére a nyugdíjasokat. Finom volt az étel, ital,
Buza Barnabás koktéllal vendégelt meg ráadásként. Köszönjük a két
fiatalembernek a gesztust, és kívánjuk, hogy jó szezont zárjanak!

Zöld Jánosné

Év vége az óvodában
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Kedves vendégeink, nyaralók és
nyaraltatók! Bízunk abban, hogy a
vendégéjszakák bejelentésének,
és az abból keletkezett kurtaxa
befizetésének fontosságát értik, hi-
szen minden kurtaxából beszedett
forint mellé a következô költségve-
tési évben egyet kapunk az állami
költségvetésbôl. A beszedett ide-
genforgalmi adó összege az idei
évben 300 Ft/fô/vendégéjszaka
lesz. Törvényi változás következté-
ben csak a 18. életévét be nem töl-
tött személyt illeti meg mentesség
az adófizetési kötelezettség alól.
Kérjük a szállásadókat, hogy to-
vábbra is tájékoztassák vendégei-
ket a kurtaxa fizetési kötelezettség-
rôl (melynek beszedése, bevallása,
befizetési azonban a szállásadó kö-
telessége), hulladékszállítás rend-
jérôl, az égetés szabályairól és 
kulturált viselkedés normáinak be-
tartásáról, mert a kialakult telekmé-
retek miatt különösen fontos, hogy
kikapcsolódásunk során tekintettel
legyünk egymás nyugalmára.

2010. április 01.–október 31. kö-
zött az ÉGETÉS TILOS! Helyette
kérjük igénybe venni a zöldhulla-
dék szállítás szolgáltatást.

Mint minden évben, idén is nyoma-
tékosan felhívjuk a figyelmet arra,
hogy a község közigazgatási terü-
letén lévô strandokra kutyát bevinni,
azokat ott tartani és a tóban fürdet-
ni szigorúan tilos! (Errôl szívesked-
jenek tájékoztatni nyári üdülôven-
dégeiket is). A kutya közterületen
ôrizettel, pórázon vezethetô. Hara-
pós kutyát zárt helyen vagy meg-
kötve, az erre utaló jelzés feltûnô
helyen való elhelyezése mellett le-
het tartani. A fenti szabályokat
megszegôk szabálysértést követ-
nek el, mely szabálysértési eljárást
vonhat maga után.

A közterületen lévô fák kivágását
a jegyzô engedélyezi, míg a fe-
nyôfák kivágására az engedélyt a
polgármesterhez kell benyújtani.

Közös érdekünk, hogy ingatlanun-
kat és környékét tartsuk rendbe, er-

re hívják fel azon személyek figyel-
mét, akik errôl megfeledkeznek.
Akadályoztatásuk esetén megbí-
zott útján gondoskodjanak ingatla-
nuk és az elôtte lévô közterület,
környezetünk rendszeres tisztításá-
ról, kaszálásáról. A parlagfûvel fer-
tôzött ingatlanok kaszálását, közér-
dekû védekezését elrendelhetjük
hirdetményi kézbesítés útján is.
Ilyenkor a tulajdonosnak meg kell 
fizetnie a kaszálás költségeit és a
növényvédelmi bírságot is. Az in-
gatlanok elôtti árkok karbantartása,
tisztítása mindannyiunk érdeke.
Jogszabály alapján az ingatlan
elôtti közterület – így az árkok kar-
bantartása is – az ingatlantulajdo-
nos kötelessége, melynek elmara-
dása esetén azt kénytelenek le-
szünk jogszabályban biztosított
szankcióval kikényszeríteni a köz
érdekében.

A település közterületeinek, köz-
rendjének közbiztonságának tel-
jesebb körû biztosítása érdeké-
ben két munkatársunk, mint te-
lepülésôr tevékenykedik, akik a
közterület-felügyelô, és eseten-
ként a rendôrség munkáját is hi-
vatottak segíteni. Problémáikkal
nyugodtan forduljanak hozzájuk.

A Polgármesteri Hivatal 
munkarendje:

Hétfô–csütörtök közötti munkana-
pokon 7.45–16.00 óráig, pénteken
7.45–14.45 óráig. Ügyfélfogadás:
munkanapokon 8.00–12.00 óráig 
illetve hétfôn, szerdán 16.00 óráig.
A nyári idôszakban az Önök ér-
dekeit figyelembe véve június 04 
és augusztus 30-a között pénte-
kenként 14.45–16.00 óra között 
két köztisztviselô, szombatonként
8.00–12.00 között egy köztiszt-
viselô a hivatalban ügyeletet tart.
Kérjük, hogy a munkánkkal kapcso-
latos észrevételeiket, javaslataikat,
kérdéseiket jutassák el hozzánk,
osszák azt meg velünk, hogy azo-
kat tudjuk hasznosítani.
A községben folyó munkát a
képviselô-testület üléseirôl készült
nyilvános jegyzôkönyveiben figye-
lemmel kísérhetik, amelyek meg-
találhatók a községi könyvtárban,
valamint a község honlapján –
www.balatonfenyves.hu.
A honlapon tudnak tájékozódni az
aktuális híreinkrôl, az éves ren-
dezvényeinkrôl, fejlesztéseinkrôl és
a részletes költségvetésrôl is.
Polgármesteri Hivatal 8646 Balaton-
fenyves Kölcsey u. 27. Tel.: 85/560-
158, 560-159, Fax: 85/361-802
E-mail: balatonfenyves@balaton-
fenyves.hu www.balatonfenyves.hu

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
A képviselô-testület módosította a rendeletét a hulladékot nemcsak ku-
kában, hanem a korábbi évek gyakorlatának megfelelôen mûanyag
zsákban is ki lehet tenni. Kérjük, hogy a közszolgáltatótól kapott matri-
cát az ingatlan jól látható helyén helyezzék el.
A nyári idôszakban a hulladékszállítás napjai: hétfô, péntek 18.00 óra
és másnap 10 óra között.
Zöldhulladék-szállítás minden szerdán van.
A kizárólag a többlethulladék elszállítására szolgáló Zöldfok Zrt. felirat-
tal ellátott mûanyag zsákok ára 328 Ft + áfa/db, melyek megvásárolha-
tók a Potecz Iparcikk Üzletben, valamint a COOP ABC-ben.
Számlázással és a szolgáltatással kapcsolatosan információk kérhe-
tôk: Zöldfok Zrt. Balatonboglári Kommunális Divízió, 8630 Balaton-
boglár, Szabadság u. 6. Pf.: 140. Tel./Fax: 85/575-086, 85/575-087,
Zöldfok Zrt., 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220. Tel.: 84/502-220, 84/502-
221, 84/502-222

Lomtalanítási akció 2010. szeptember 23.–2010. szeptember 26. kö-
zött lesz. Kérjük, hogy a lim-lomot kizárólag ebben az idôszakban
tegyék ki ingatlanaik elé.

AMIT TUDNI KELL!
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RENDELÔ, PATIKA
A fenyvesi gyógyszertár a nyári szezonban
hétköznapokon 8–17, szombaton 8–12 óra
között tart nyitva.A háziorvosi rendelô hét-
köznapokon 8 és 11 óra között fogadja a be-
tegeket. Dr. Veress Zsolt ezúton értesíti a
fenyvesieket és a vendégeket, hogy augusz-
tus 3-án reggel 8 és 12 óra között a ren-
delôben ingyenes koleszterin és vércukor-
szint szûrést végez. A vizsgálat az ujjbegybôl
vett vérmintából történik, mintegy öt percet
vesz igénybe.

Illegális hulladékudvart 
számoltak fel Balatonfenyvesen
Közel 2000 köbméter vegyes hulladékot szállítottak el Balaton-
fenyvesen a temetô mellett kialakult illegális lerakóból. – Folya-
matos ellenôrzésekkel próbálják elôsegíteni, hogy a most hely-
reállított környezet fennmaradjon, mivel eddig is a tiltó táblák
ellenére rakták le ismeretlenek a hulladékot – hangsúlyozta
Lombár Gábor polgármester. A településvezetô elmondta: par-
kosítják a területet, melynek megtisztításához hárommillió forin-
tot nyert a település a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszté-
riumtól.

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Tóth Árpád.

Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter).
Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20.

Nyomdai munkák: Digitális és Jegynyomda Kft., Budapesten. MKM nytsz.: PHF/1296/ve/1993.

Hétköznap naponta 16 órától másnap reggelig
Hétvégén és ünnepnapokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig
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– Minden, ami villanyszerelés! Farkas
András vállalkozó, Fenyvesi utca 214.,
tel.: 30/275-1577, 85/950-314

– Tájékozatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
a Magyar Telekom befejezte a hálózat
bôvítését. Ezzel lehetôség nyílt Fenyves
Bélatelep felôli részén is a hálózat bô-
vítésére a nagy sebességû internet és
IPTV szolgáltatásban. További informá-
ciók: Csepregi Endre, Tel.: 30/283-9336,
30/613-7864, Tel./fax: 85/361-810

– Autómentô – Barka Attila. Lobogó u. 3.,
tel.: 30/940-0063

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

– Tanítványokat vállalok! Alsósokat min-
den tárgyból. Németet középfokig,
angolt alapfokig, széleskörû számítógé-
pes ismereteket (Word, Excel, Outlook,
Internet, Photoshop) felnôtteknek, diákok-

nak egyaránt. Radák Kata 70/411-2948;
radakkatalin@gmail.com 

– Ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó mester
vállalom régi tetôk felújítását, új tetôszer-
kezetek ácsolását, fedését, valamint 
belsô burkolást és gipszkartonozást.
Vállalom továbbá teraszok, kerti pihe-
nôk, kocsibeállók elkészítését. Elérhe-
tôségem: 8646 Balatonfenyves, Rákóczi
u. 2. Tel.: 30/387-6573

– Tanítványokat vállalok – alsósokat – fel-
sôsöket (fôleg matematika, kémia, fizika)
– szakiskolásokat – gimnazistákat 1., 2.
évf. (matematika, kémia) a nyárra is.
Érdeklôdni: 70/541-3042-es telefonon
18–19 óra között, Gálicz Etelka

– Gaál András üveges várja megren-
delését! Tel.: 20/921-6303.

– Idôsek gondozását vállalom szakirányú
végzettséggel és gyakorlattal. Ruzsics
Márti, 30-879-0109.

– Várja minden nap reggel 6-tól 23 óráig ven-
dégeit a vasúti resti. Esténként italakció!

– Reklám és hirdetô táblák készítése,
arculattervezés. Tel.: 30/581-7184.

APRÓ

Augusztusi számunk lapzártája

július 20., 12 óra

KOCKAVADÁSZAT
E havi rejtvényünk beküldési határideje: július 20. A helyes megfejtôk között az önkor-
mányzat ajándékát sorsoljuk ki. Beküldendô a vízszintes 1. és 71. sor: Berzsenyi Dá-
niel Jer nézd a Balatont címû költeményébôl. Június havi rejtvényünk helyes megfej-
tése: Amíg nem hibázol, senki sem figyel rád. A BÉPÉ Bt. ajándékkönyvét Szommer
Margit (Gerle utca 7/2.) nyerte, a szerzô által dedikált kötetet átveheti a községházán.

Vízszintes: 16. Katonai eligazítás 17.
Nem különleges 18. Szegény, szakadt
jelzôje lehet. 19. Ütlegel 21. Luxemburg
és Kambodzsa autójele 22. Soha végein!
23. Valamiben van! 24. Zamat 26. Alsóru-
ha fajta 28. Domb tetejére épült 29. Növé-
nyi zsiradék 31. Eledele 32. Afrikai ország
33. Molibdén vegyjele 34. Tova 35. Testi
keservek 36. Orosz katonai repülôgép 
38. A MÁV ügyfele 40. Egyben van! 42.
Tartalék 44. Szétnyíló 46. Egyszerû gép
47. Aroma 48. Nagyképû személy 49.
Akasztófa 51. Az SZTK elôdje volt 52.
Jövôre (két szó) 58. Nôi név (január 29.
60. Forma 61. Kiejtett NL 62. Színezékes
65. Befejezés névelôvel 68. Záradék ok-
mányokon 69. Üveges

Függôleges: 1. Római ezer 2. Könyörület
3. Buddhista kifejezés 4. Középen kopog!
5. Becézett férfinév 6. Argon vegyjele 
7. Norvégia, Thaiföld, Vatikán autójele 9.
Osztrák autójel 9. Ételt dinsztel 10. Hang-
talanul lát! 11. Egy helyben várakozó 12.
Részes rag 13. Gárdonyi Géza 14. Jószí-
vû 15. Útkeresztezôdés névelôvel 18.
Alvás közben látható 20. Belsô szerv 25.
Kiejtett mássalhangzó 28. Szerelvény a
sínen 30. Nótárius 32. Észrevétlenül 35.
Vasúti fülke 37. Valóságos 39. Láger-
felügyelô 41. Nyugtalanság, aggódás 43.
Mond valamit 45. Szögletes germán írás-
kép 47. Álláspontot kialakít 50. A test lel-
ki állapotáért felelôs szervek 53. Férfinév
(július 25.) 54. Létezése 55. Fontos fém
56. Berkélium vegyjele 57. Híres 59. Újra-
másol 62. Szalad 63. Számtalan 64. Ké-
résben van! 65. Latin üdvözlégy 66. Géz
betûi keverve! 67. Ellenkezôleg, mi több
69. Üresség 70. Fél zene!

RUHABÖRZE. A Fonyód–Balaton-
fenyves Alapszolgáltatási Központ
Gyermekjóléti és Családsegítô Szol-
gálata ismét Ruhabörzét rendez, a
Kölcsey utca 30. sz. alatt, július 
22-én, csütörtökön 10–13 óra és 
augusztus 25-én, szerdán 10–13 óra
között. Minden érdeklôdôt szeretettel
várnak!

HORGÁSZ- és RAJZVERSENY.
A Fonyód–Balatonfenyves Alapszol-
gáltatási Központ Gyermekjóléti és
Családsegítô Szolgálata horgász- 
és rajzversenyt rendez 6–16 éves
gyerekek számára július 27-én, ked-
den 9 és 13 óra között. Helyszín:
Balatonfenyves, az Imremajor felé
vezetô árok. Horgászfelszerelést és
rajztáblát hozzatok magatokkal! Min-
den érdeklôdôt szeretettel várunk! 
A családgondozók
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Átlapoztunk már néhány hetet
Fotók júniusi kulturális kínálatunkról

Június 19-én Görbéné Nagyfenyvesi Valéria kiállításának megnyitójával indultak az idei évi nyári balaton-
fenyvesi programok. Még aznap este a Zenepavilonnál, a new orleansi dixieland világába kalauzolta el a nagy-
számú érdeklôdôt másfélórás mûsorával a Mardi Grass Dixieland Jazz Band. A vasárnapra Vakációóó címmel
meghirdetett bábmûsornak a hideg, esôs idô miatt augusztusban tapsolhatnak majd gyerekek. 26-án a Délipart
Együttes a gyermekek és a felnôttek számára is külön koncertet adott. Vasárnap és szerdán este pedig a 
hip-hop tánc kapott fôszerepet a Zenepavilonnál. (Fotó: Márton László)

Görbéné Nagyfenyvesi Valéria kiállításának megnyitóján

A Délipart Együttes gyermekprogramjából

A Hip-Hop produkciója

Mûsort adott a budapesti Mardi Brasse Jazz Band
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