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Folytatódik: a település strandjának felújítása.
A kedvezô vízállásra és a szerencsésen enyhe tél-
re való tekintettel a munkálatokat végzô siófoki cég
már decemberben hozzáfogott a kivitelezéshez.
Az üdülési szezon kezdetére készen kell lennie a
gyermeklídótól keletre lévô több mint háromszáz
méter hosszú beton partvédelem felújításának.
Részeként a programnak három fövenyes bejárót is
építenek (lényegesen kisebbet, mint amilyen a nyá-
ron már sikeresen mûködött). A nyárra el kell ké-
szülnie a Száva utca (a Kertmozi nyugati oldalán)
végében lévô szociális blokk felújításának, és a ke-
rékpártárolók telepítésének.
A fejlesztéssel kívánjuk még kedveltebbé tenni
Balatonfenyvest, figyelembe véve a megcélzott
vendégkört, a kisgyermekes családokat, és lehetô-
séget biztosítani az évrôl-évre gyarapodó számban
hozzánk látogató kerékpárosoknak.
A kisgyermekes családoknak a lidó, és a már emlí-
tett illemhelyben kialakított gyermekpelenkázó le-
het kedves figyelmesség, míg a kerékpártárolók 
telepítésénél figyelembe vesszük, hogy a strand
mely részét látogatták elsôsorban a biciklisek.
Folyik a 2012 évi költségvetés tervezése, mely so-
rán több olyan változást is figyelembe kell vennünk,
mint amilyen a járások kialakítása (a székhely Fo-
nyód lesz), pontosan kell tudnunk, hogy milyen
lehetôségekkel rendelkezhetünk az iskola ügyé-
ben, milyen feladatok maradnak helyben, és mit
vonnak össze.
Sok a kérdés, de ennek ellenére a dolgunk egyér-
telmû, hiszen fejleszteni, fejlôdni mindenképpen
kell, hogy képesek legyünk talpon maradni, ténye-
zôként szerepelni az ország turisztikai térképén,
melynek esélye egy már elnyert pályázat kapcsán
szerencsésen adott. Átdolgozzuk Fenyves Rende-
zési Tervét, egészséges vizet biztosítunk a regioná-
lis hálózatra való csatlakozással az Imre majori
Fenyvesieknek.
Folytatódik tehát a munka, amit a múlt esztendôben
a gazdasági programunk megalkotásával meghatá-
roztunk, remélve, hogy azt maradéktalanul végre is
tudjuk hajtani – a sok bizonytalanság ellenére.
(Lombár)

SZILVESZTER A PARTON

Örömmel tapasztaltuk, hogy nagy sikere volt a szil-
veszteri óévbúcsúztató szabadtéri partynak. A ked-
vezô idôjárásnak is köszönhetôen több száz ember
búcsúztatta az óévet és ünnepelte az újévet a bala-
tonfenyvesi központi Nagystrandon.
Minden korosztály képviseltette (és érezte jól) ma-
gát, kicsik és nagyok táncoltak a jó hangulatú, vál-
tozatos zenére. Éjfélkor ismét elvarázsolt minket a
szemet gyönyörködtetô, sokszínû tûzijáték.
Köszönet a két helyi vállalkozónak, akik biztosítot-
ták a büfét. Boldog Újévet kíván mindenkinek a
Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület!

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN KEDVES OLVASÓINAK 
A FENYVESI ÚJSÁG



FENYVESI ÚJSÁG KISBÍRÓ 2012. JANUÁR

2

December 16-án a megszokottól
eltérô módon pénteken tartottuk az
esztendô utolsó munkaterv szerinti
testületi ülését, melyet, ahogy azt
majd a következôkben láthatják, egy
további rendkívüli összejövetelnek is
követnie kellett.
A közszolgáltatók tájékoztatója so-
rán beszámolt az elmúlt esztendôben
végzett munkájáról a Somogy Ké-
ményseprô-Mester Kft. ügyvezetôje.
A település sajátosságait (üdülôin-
gatlanok magas száma) emelte ki,
kérve azt, hogy hívja fel a hivatal (is)
az érintettek figyelmét tevékenysé-
gük (kéményvizsgálatok) fontosságá-
ra, hogy engedjék be ingatlanaikba a
közszolgáltató szakembereit, hiszen
az mindnyájunk érdeke.
A Rezi Bt. a temetkezési közszol-
gáltatást végzi, melynek során fel-
vetôdött a temetôben lévô illemhely
tisztántartásának fontossága, és a te-
metések  minôségi hangosítással való
kegyeletteljes végzésének igénye.
A DRV Zrt. képviselôi számára is volt
mondanivalója a testület tagjainak.
Kritikájuk lényege: a víz, és szenny-
vízrendszer meghibásodásának kö-
vetkezményeként az önkormányzati
közterületekben, utakban keletkezô
rongálódások helyreállítása sokszor
elmarad, vagy nem megfelelô minô-
ségû. Szóba kerültek a Fenyvesi, és
Úttörô utcákban történt útburkolat le-
szakadások, azokban a szennyvíz-
rendszer állapota, s javításának fi-
nanszírozási, és mûszaki megoldási
lehetôségei.
Módosította a Képviselô Testület a
Kéményseprô ipari közszolgáltatás
kötelezô igénybevételérôl szóló
19/2003 (XII. 12.) Kt számú rendele-
tét. Ennek értelmében a következô
esztendôben nem lesz szolgáltatási
díj emelés, azonban fizetni kell az ed-
dig díjmentes tartalék kémények után.
Ugyancsak módosították a temetô
használatának szabályairól szóló
2/2001 (I. 26.) Kt számú rendeletet,
mely mintegy 4 százalékos áremelést
jelent a közszolgáltatás igénybevéte-
le esetén.
Elfogadta a képviselô-testület a pol-
gármester jelentését a lejárt határ-
idejû határozatok végrehajtásáról,
és a legutóbbi ülés óta történtekrôl.
Mint minden esztendô végén most is
megtörtént a helyi adórendeletek
felülvizsgálata. A változás a külterü-
leten lévô, nem mezôgazdasági mû-
velésbe sorolt ingatlanokra vonatko-
zik, így annak jelentôs szerepe nem

lesz a község bevételei szempontjá-
ból.
Elôterjesztette a jegyzôasszony a
2012 év teljesítménykövetelmé-
nyek alapját képzô feladatsort,
melyben meghatározó szerep jut a
közigazgatás átalakításának, és a fo-
lyamatban lévô pályázatok lebonyolí-
tásának. Igazgatási szünetet rendelt
el a képviselô testület december
27–30 között.
Megalkotta a testület az Átmeneti
gazdálkodásról szóló rendeletét,
mely törvényi kötelezés alapján ha-
talmazza fel a polgármestert (a 2012.
évi költségvetés elfogadásáig) a gaz-
dálkodási feladatok ellátásával.
Módosította a közgyûlés a 2011.
évi költségvetési rendeletét, ennek
során a már határozattal elfogadott
módosításokat foglalták rendelettel
egységbe.
Megfogalmazta a testület a település
Helyi Építési Szabályzatát is tartal-
mazó Rendezési Terv pályázati kiírá-
sának szövegét, mely alapján törté-
nik ennek a település szempontjából
nagyon fontos tervezésnek a terve-
zési ajánlatkérése. Ennek a doku-
mentumnak az elkészítésével évtize-
dekre határozhatjuk meg Balatonfeny-
ves lehetôségeit, fejlesztési irányát.
A Turisztikai Egyesület elnyert pályá-
zatának megvalósításához tulajdo-
nosi hozzájárulást adott a képviselô-
testület, egyben meg kell fogalmazni
azt a megállapodást, amely a tulajdo-
nosi lehetôségeket, kötelezettségeket
pontosan kell, hogy tartalmazza.
Megfogalmazta, és elfogadta a tes-
tület a 2012 évi munkatervét. Nem
kapott többségi támogatottságot a
testületi ülések idôpontjának változ-
tatására tett javaslat. Ez a munkaterv
tartalmazza a testületi ülések idô-
pontját, és azokon tárgyalandó napi-
rendeket, melyek természetesen
kiegészíthetôk egyéb aktualitásokkal.
A Hulladékgazdálkodásról szóló
rendeletünk módosítása minden
esztendôben az egyik legfontosabb
feladatunk. Döntés pusztán annyi
született, hogy a testület megfogal-
mazta, hogy 2012 várható infláció-
jának mértékétôl magasabb áreme-
lést nem fogad el, ennek kidolgozá-
sát kérte az elôterjesztô AVE-Zöldfok
Zrt. jelen lévô képviselôjétôl. Mindkét
szakbizottság (Jogi, és Pénzügyi) ál-
lásfoglalása alapján a testület nem
kívánt a közölt módon a hulladékgaz-
dálkodásra szervezendô Dél-Balato-
ni Regionális Hulladékgazdálkodá-

si Önkormányzati Társulás tagja
lenni, annak ellenére, hogy az abból
való kimaradás komoly következmé-
nyekkel járhat a szervezô és vezetô
szerepet továbbra is magánál tartani
szándékozó település, és annak irá-
nyítója részérôl.
A Pozsonyi utca medertisztítására
további árajánlatokat kell beszerezni,
melyek beérkezését követôen dönt a
testület ennek a strandnak, állapotá-
nak rendezésérôl.
A testületi ülés elején a Hubertus Bt.
képviselôjével egyeztettünk az Imre
majori településrész lakóinak hasz-
nálati vízzel való ellátásáról, mely
során hosszas vita után született az 
a döntés, hogy az eddig szolgáltató
cég (Hubertus Bt.) már rögzített fel-
tételeit figyelembe véve készítsünk
egy megállapodás tervezetet, azt
egyeztessük, és jó esetben kössük
meg – elsôsorban a majori lakosság
érdekeit szem elôtt tartva.
December 22-ki rendkívüli ülésén
módosította a testület a Hulladék-
gazdálkodásról szóló rendeletét,
mely során néhány százalékos díj-
emelés lesz, ami a szolgáltatást
igénybe vevôket érinti, egyben jelez-
te a szolgáltató, hogy költségeit érvé-
nyesíteni fogja, és mintegy 5 millió 
forintos szolgáltatói számlát fog a te-
lepülésnek kibocsátani. (A kiakalult
helyzet részleteirôl lásd a Hulladék-
kezelés 2012 címû írást.)
Elfogadta a testület az Imre majori 
településrész további a regionális há-
lózatra való csatlakozásig tartó hasz-
nálati víz ellátásáról szóló megálla-
podás tervezetét, annak aláírására
felhatalmazta a polgármestert.
2012. február 29-ig hozzájárult a 
testület, hogy jegyzônk, Dr. Tóthné 
Dr. Sass Mónika helyettesítô jegyzô
legyen Gamás községben, termé-
szetesen jelenlegi feladatainak el-
végzése mellett.
Ezen a napon sem hozott döntést a
testület a Pozsonyi utcai strand
medertisztításáról, így annak meg-
valósulása várhatóan a jövô esz-
tendô tavaszán valósulhat meg,
amennyiben arra lesz a költségvetés-
ben lehetôség.
Döntött a testület a DDOP csapa-
dékvíz elvezetést célzó pályázat
közbeszerzését, és pályázatának
összeállítását végzô vállalkozások 
kiválasztásáról, a bekért árajánlatok
alapján. A testület ezen pályázat ke-
retében az Úttörô utca legjobban
érintett szakaszain kívánja a vízren-
dezést elvégeztetni, arra végleges
megoldást találni. (LG)

A községházáról jelentjük
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Advent az Ezüstfenyônél
A várakozás ünnepét az egyesületnek sikerült eseménydúsan kitölte-
ni, amíg a „szabadnapos” tagok a családok meghitt, békés karácso-
nyát biztosították a tûzhely körül, addig az énekkar készült a kará- 
csonyi megmérettetésre, amire a balatonkeresztúri és a helybeli falu-
karácsony adott alkalmat.
Elôtte még a Mikulás is megtisztelte társaságunkat, annak rendje és
módja szerint osztotta szét a szaloncukorba csomagolt jóságot és sze-
retetet, valamint a virgácsot az annak érdemlôknek – volt belôlük …!
A balatonkeresztúri elôadás különös elismerést hozott, amit a csodá-
latosan szép templomot zsúfolásig megtöltô közönség vastapssal 
jutalmazott. Az énekkart betanító Cilike az egyik legszebb ajándékát
vehette át az eredményhirdetéskor: szerény létszámú énekkarunk ér-
demelte ezt ki a 25–30 fôs kórusokkal szemben!
Az elôadás után a mintegy 120–130 fôs vendégsereget egy igazi va-
csorával jutalmazta meg a balatonkeresztúri önkormányzat, ahol foly-
tattuk a népdaléneklést, valamint a késô éjszakába nyúló „kórusok-
vetélkedôjét” a közelgô szeretet ünnepének jókívánságai és köszöne-
tei fejeztek be.
Majd 21-én a Fenyves karácsonya következett, itt is méltó verseny-
társai voltunk a Marcali Bajtársak Kórusának, valamint a hideget és 
az estét kiválóan tûrô helybeli óvoda és iskolások gyönyörû elôadá-
sának! Az estét virsli és kolbász vacsorával, valamint forralt borral 
fejeztük be.

Máté Jenô 

Olajképek, diópácok és gyöngybôl fûzött ékszerek is szerepelnek

a Csáki Krisztina fonyódi és Nagy Tamás balatonfenyvesi festôk,

valamint Hofmaier Diana balatonfenyvesi ékszerkészítô munkái-

ból rendezett kiállításon. A három alkotó közös tárlata január kö-

zepéig látogatható a községháza nagytermében

Fotó: Márton László

Ékszerek és festmények a tárlatonHulladékkezelés 2012
Minden esztendôben az év vége azzal telik,
hogy próbálnak az önkormányzatok megál-
lapodni (és kedvezményeket kicsikarni) a
szemétszállító céggel az AVE Zöldfoktól.
Miért van ez így? Miért nem lehet ennek a
tagadhatatlanul fontos feladatnak az elvég-
zésében megtalálni azt a megoldást, amely
megfelel minden szereplônek? Miért kell
évrôl-évre szinte közelharcot vívni a szolgál-
tatóval a díjmeghatározás során?
A probléma eredôje régi keletû, akkor kez-
dôdött, amikor 204 település „összefogásá-
val”, összekényszerítésével létre hozták az
önkormányzatok azt a konzorciumot – Siófok
városának gesztorságával –, amelyik ezt az
„óriásprojektet” meg kívánta valósítani, ami-
hez sok esetben a legelemibb információk is
hiányoztak.
Felépítették a mobilitás eszközrendszerét
(például szemétszállító jármûveket szereztek
be), és létesítményeket (hulladéklerakó, és
válogató…stb.) hoztak létre az Európai Unió,
a Magyar Köztársaság Kormányának, végül,
de nem utolsó sorban az érintett önkormány-
zatoknak az anyagi részvételével, és áldozat-
vállalásával. Vagyis a létrehozott többmilliár-
dos vagyon a konzorciumot alkotó települése-
ké, így Balatonfenyvesé is (kukásautók, sze-
lektív gyûjtô szigetek, hulladékválogatók …
stb.), persze a miénk ennek terhe is, például
a létrehozott vagyon avulásának (amortizáci-
ós) költségei is ránk hárulnak, melyeket a
konzorciumi tagi tanács döntése alapján és
mértékében érvényesítenek is minden esz-
tendôben a díjak megállapításánál. Ezek a
költségek, amelyek az elmúlt esztendôkben
nagyon komoly mértékben emelték a köz-
szolgáltatás kötelezô igénybevételének díját,
nagy elégedetlenséget, tiltakozást váltottak ki
az érintettek, így testületünk körében is.
A múlt esztendô végén (papíron) a projekt
befejezôdött. Ezért, és egy további fejlesztés
megvalósítására a gesztor önkormányzat
polgármesterének kezdeményezésére egy
társulást kívánnak létrehozni, amelynek ala-
pító okiratát a felfedezett ellentmondások
miatt elfogadni nem tudtuk, azt legutóbbi
ülésünkön elutasítottuk.
Szemetet szállítani ennek ellenére kell, így
elfogadta a testület a díj emelésére benyúj-
tott ajánlatot azzal a kikötéssel, hogy az
nem haladhatja meg a 2012 évi várható 
infláció mértékét, a 4,2 százalékot. A cég a
többletköltségeit követeli (közel 5 millió fo-
rint) behajtását az önkormányzattal szem-
ben kezdeményezi, de mindkét félnek tudnia
kell, hogy ennek jogossága bizonyítandó! 
Ilyen helyzetben, a múlt évhez hasonlóan,
változatlan mûszaki tartalommal végeztetjük
ezt a közszolgáltatást, közben keressük a
megoldást, amely a leginkább megfelel
mindnyájunknak, akik itt élünk. (Lombár)
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Megjött a Mikulás

Karácsonyi játszóház

Mint minden évben, úgy most is lovas kocsival érkezett meg a Mikulás két se-
gédjével iskolánkba. A gyerekek már nagyon várták érkezését. Különösen az
elsô osztályosok izgultak, és megszeppenve álltak, mikor megtudták, hogy a
télapó mi mindent tud róluk. A kisebbek versekkel és különbözô mûsorokkal fo-
gadták ôt és krampuszait. Nem csak a gyerekeket, hanem a tanárokat is meg-
lepte a télapó egy kis ajándékkal. Délutáni programként a felsôsöknek most is
a 8. osztályosok által megrendezett „mikulás buli” nyújtott szórakozást. Egyszó-
val nagyon jó nap volt. Remélem másoknak is ugyanúgy tetszett, ahogy ne-
kem. Mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok!

Nagy Ivett, 8. osztályos tanuló

Ünnepi készülôdés
Az iskola apraja-nagyja izgatottan
várta az utolsó iskolai napot. Az
osztályukba érkezôket meglepetés
fogadta: egy kis édesség, gyümölcs
és a tanulók rajzaiból készült nap-
tár. Hagyományainkhoz híven az
elsô óra bensôséges hangulatban

telt, a diákok megajándékozták egy-
mást az osztályukban. Kilenc órától
a negyedikesek betlehemi mûsorá-
ban gyönyörködhettünk, melyet a
szokásos jó hangulatú játszóház
követett. A gyerekek készíthettek
karácsonyfa- és asztali díszeket, az
ünnephez kapcsolódó ajándékokat.

Balogh Tünde

Bébikarácsonyra
hívták az apróságokat
Harmincnégy legfiatalabb polgá-

rát köszöntötte karácsony heté-

nek csütörtökjén Balatonfenyves.

Ajándékkal kedveskedtek az ap-

róságoknak a községháza nagy-

termében megrendezett „Bébi-

karácsonyon”, melyre a települé-

sen élô három év alatti gyermeket

és szüleit hívták a szervezôk

„Aki nem hisz abban, mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és
meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.” Böjte Csaba
Harminchárom fenyvesi és imremajori rászoruló család kapott különleges
karácsonyi ajándékot a Polgárôrség segítségével. A csomagok alapvetô élel-
miszereket tartalmaztak. Külön köszönet a támogatóknak: Hubertus-Hof,
Oliver Hahnenkamm, Ágoston Tibor (Pilsner Bt.), Antics László, Bíró Károly,
Czanka Lajos, Dallos Imre, Farkas Tibor, Földes Norbert (Gomba Café),
Hegedüsné Jóba Enikô (Turul Gyógyszertár), Hermann Gábor, Hodován
Csaba, Kanizsai Tibor, Kemény Gábor, Kiss György (Játékbár), Lelko Attila
(Robinson Pizzéria), Nyers Péter, Oltvári Tibor, Papp Csaba, Potecz Csaba,
Pucskó Zsolt, Schmidt Károly, Sólyom Krisztián, Stamler József, Tapolcai 
Tibor, Varga Balázs és családjaik.

Mézeskalács figurák díszí-
tése mellett, csuhéból, ter-
ményekbôl karácsonyfadí-
szeket is készítettek a de-
cember 18-án délelôtt a
községháza nagytermében
rendezett adventi játszóhá-
zon a gyerekek. Számtalan
lehetôséget kínálnak az
ôszi termények, csak fan-
tázia és némi kézügyesség
kell az apró díszek elkészí-
téséhez, mondta Hidvégi
Mária a játszóház vezetôje.
Irányításával fenyôtoboz
és csuhé felhasználásával
legtöbben angyalkákat ké-
szítettek.Fotó: Márton László

Fotó: Márton László

Fotó: Márton László
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SZENT ERZSÉBET 
PLÉBÁNIA
Megkaptuk Ify Géza plébáno-

sunktól a Plébánia Hivatal ösz-

szesítését a 2011-ben katolikus

szertartás szerint elvégzett szer-

tartások számáról. Huszonkilenc

keresztelôre került sor (helybeli-

eket érint öt), esküvôi szertartás

négy volt (egy helybelieknek), és

harminc temetés

Községkarácsony

Igazán meghitt karácsonyi hangulatot varázsoltak a fellépôk a Balatonfenyves
fôterén tartott ünnepségen. A Kisfenyô Óvoda apróságai verseket szavaltak,
Lombár Gábor beszédét az általános iskola diákjainak mûsora követte, egy ze-
nés-verses betlehemest játszottak el. Ôket követte a Balatonfenyvesi Népdal-
kör ünnepi dalcsokra, majd a Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdája adott elô
egy hangulatos karácsonyi dalokat. Az ünnepélyt a karácsonyfa megszentelése
és egy rövid prédikáció zárta. A gyermekeket ezután a játszóház várta vissza
(a gyermekfoglalkoztató a Varázshangok az Egészségért Egyesület közremû-
ködésével jött létre), a felnôtteket pedig a forralt bor és a virsli melegítette át.
Köszönet a községi karácsonyi ünnepségre történt felajánlásokért és támoga-
tásokért: Ország Sándornak, Tóth Józsefnek, Domján Ernônek, Kalmár Lajos-
nak, Sáfár Attilának és a Fekete István Általános Iskola dolgozóinak!

Tisztelt Szerkesztôség!
Örömteli meglepetés ért bennünket
elôször 21-én szerdán a Hubertus-
tól, hogy, amint már évek óta, az
évzáró ünnepségre meghívják
nyugdíjas dolgozóikat. Nem is tud-
ják, mekkora örömet szereznek,
hogy érzik a résztvevôk: a sok-sok
év megfeszített munkája nincs elfe-
ledve. Hálás köszönet érte! De-
cember 22-én szinte sokként érte 
a meglepetés a családokat, hogy a
Polgárôrség megmentô nagyvona-
lú ajándékkal kopogtatott be hoz-
zájuk, biztos vagyok benne, hogy
sok családnak élhetôvé téve azt az
elôttünk álló „nagyon nehéz” Kará-
csonyt. Hálás szívvel köszönjük
mindenkinek, akinek része volt
benne, kívánom minden megaján-
dékozott nevében, hogy minden el-
képzelésük váljon valóra.
És nem utolsó sorban! 19-én az
élet nem volt kegyes a majorhoz,
az önkormányzat mégis kitett ma-
gáért, áztak, fáztak a gyerekekkel
együtt. Szomorú, hogy nincs, talpa-
latnyi hely, ahol össze lehetne jön-
ni. Félre kéne tenni a valós, vagy
vélt sérelmeket, akkor nem kéne az
Isten ege alatt összejönni, olyan
„rövid” az élet, a szeretet, a megér-
tés, az összefogás csodákra képes!
Befejezésül hálás szívvel köszö-
nünk mindent, mindenkinek! Példát
vehetne rólunk kis országunk, így
kéne gondolkodniuk!
Boldog Újévet kívánok minden
érintettnek.

Bene Istvánné

Imre major

Fotó: Márton László
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– Nyári szezonmunkára Ifjúsági Üdülôbe
szakácsot keresek. Menzai konyha-
technológiai ismeret elôny. Fizetés
megegyezés szerint. Tel.: 30/598-6994.

– Eladó egy Siesta kályha (8000 forint),
egy Thomson tévé Astra beltéri egység-
gel (16 000 forint). Tel.: 30/692-5787.

– Kozmetika! Teljeskörû kozmetikai szol-
gáltatással várom minden kedves 
vendégemet! Bejelentkezés: Kovács
Brigitta 30/222-5606.

– Tanárnô tanítványokat vállal, fôleg ma-
tematika, kémia, fizika tantárgyból. Tel.:
70/541-3042.

– Angol nyelvoktatás gyors, hatékony
módszerekkel Balatonfenyvesen! Be-
szédcentrikus, dinamikus, unalom
mentes, igényre szabott órák, nyelv-
vizsgára és érettségire felkészítés: min-
den szinten, minden korosztálynak.
Tel.: 30/318-8675.
E-mail: riahun2003@yahoo.co.uk

– Építési mûszaki ellenôrzést, felelôs mû-
szaki vezetést igény szerint, közületek-
nek is vállalok. Tel.: 70/456-7216.

– Kertépítés! Vállalom teraszok, komplett
kertek, kerti tavak, kerítés, járdák, tér-
burkolatok, tetôk készítését.
Valamint fûnyírást, sövényvágást, faki-
vágást, tereprendezést. Tel.: 70/722-
9554.

– Vállalok mindennemû bádogos mun-
kát, tetôfedést, -szigetelést, -javítást
(lapos tetôt is), festést, mázolást, bur-
kolást és lakástakarítást. Tel.: 20/212-
6203, Keszép-Dach építôipari kereske-
delmi szolgáltatói Kft.

– Veszélyes fák kivágását, hulladék elta-
karítását vállalom! Ország Sándor,
Csokonai utca 58. vagy a Bevásárló ut-
cai zöldségbolt. Tel.: 30/226-9220

– Melegburkolás, parketta készítés, javí-
tás. Kovács Lajos, Fenyvesi utca,
30/403-0181.

– Vízvezeték szerelés, bádogozás! Für-
dôszobák felújítása, dugulás elhárítás!
Fûnyírás, kertrendezés, kisebb ház 
körüli munkák elvégzése! 30/261-6308.

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

– Minden, ami villanyszerelés! Farkas
András vállalkozó, Fenyvesi u. 214.,
tel.: 30/275-1577, 85/950-314.

– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó mes-
ter vállalom régi tetôk felújítását, új
tetôszerkezetek ácsolását, fedését, va-
lamint belsô burkolást és gipszkartono-
zást, kerti pihenôk, teraszok, kocsibe-
állók elkészítését. Balatonfenyves, Rá-
kóczi u. 2., tel.: 30/387-6573.

– Szakmunkák A–Z-ig! Vízszerelés, kar-
bantartás, festés-mázolás, kômûves
munkák, felújítások, külsô és belsô
munkák, nyaralók téli víztelenítése.
Hívjon, mindent megoldunk! 30/409-
5803.

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

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

Ultiverseny. A decemberi verseny
eredménye: 1. helyezett: Táskai Elôd, 
2. helyezett: Ekker Csaba, 3. helyezett:
Kis György. A következô, a XXX. versenyt
január 22-én, vasárnap rendezzük meg a
Játékbárban. További információ a hely-
színen vagy Hackl Gyulától (tel.: 30/406-
2043) kérhetô.

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Radák Katalin.

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

Nyomdai munkák: Hivatalos Biztonsági Okmány-, Értékpapír és Menetjegynyomda Kft.

APRÓ
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December 
a Kisfenyô Óvodában
Igazán mozgalmas napjaink voltak
az év utolsó hónapjában.
December 6-án a Mikulás elsô útja
az óvodába vezetett! Lázasan ké-
szülôdtek a kicsik a Nagyszakállú
fogadására, verseket, dalokat ta-
nultak erre az alkalomra. A bátrab-
bak még kezet is fogtak vele, a fé-
lénkebb gyermekeket egy kedves
angyalka kísérte a Mikuláshoz.
Ígértek aztán a jövô idôkre minden
szépet és jót! Cserébe kedves sza-
vakat, dicséretet és persze intelme-
ket is kaptak. A zsákjában volt min-
denféle földi jó, amit szeretettel
osztott szét. A kicsik szívesen fo-
gadták, és jövôre ismét visszavár-
ják!
Ezüstvasárnap délutánján a feny-
ves-alsói Mária-szíve templomban
léptünk fel, ahol 9 gyermekkel kép-
viseltük az óvodát. A visszajelzések
szerint rövid kis mûsorunkkal sike-
rült emelni az ünnep fényét. Más-
nap egy kedves meghívásnak tet-
tünk eleget, és az összes óvodás
gyermekünknek megmutattuk a
templomban található betlehemet.
Tágra nyílt szemekkel nézték a ki-
csik a kis Jézushoz igyekvô pászto-
rokat, a három királyokat, hallgatták
a kis patak csobogását és lesték a
tábortûz fényét. Végül közösen, or-
gonaszó kíséretében énekeltük el 
a Mennybôl az angyal … kezdetû
dalt. Felemelô élmény volt! Végh
Marikáék a paplakban finom teával
és sokféle süteménnyel is vendégül
láttak bennünket. Ezúton is köszön-
jük a meleg fogadtatást és a szíves
vendéglátást!
13-án, Luca napján tartottuk ün-
nepváró adventi munkadélutánun-
kat. Omlós mézeskalács illata leng-
te be az óvodát, a szorgos kis ke-
zek között vidáman táncolt az olló,
fenyôág, aranyhaj és miegymás.
Aprócska angyalkák, gyönyörûsé-
ges asztaldíszek születtek e meg-
hitt hangulatú délutánban.
Hangszeres bemutatóban is volt ré-
szünk. A klarinét, trombita és fagott
mellett a zongora hangjai bûvölték
el a kis ovisokat néhányan ki is pró-

bálhattak a hangszereket. Egyetlen
dolog okozott csalódást a számuk-
ra, mégpedig az, hogy a trombita
nem aranyból van!
Idôközben az országos kupak-
gyûjtô verseny is lezárult. Köszön-
jük a rengeteg kupakot! 120 kilo-
grammnyit sikerült összehorda-
nunk! Bár ezzel a mennyiséggel
nem sikerült bejutnunk az elsô há-
rom helyezett közé, annyit minden-
képpen megért a tavasszal induló
kampányunk, hogy felhívtuk gyer-
mekeink figyelmét a környezettuda-
tosságra és példát mutattunk nekik.
Hiszen hosszú hónapokon keresz-
tül, a szüleikkel együtt gyûjtögették
a mûanyag palackok kupakjait az-
zal a céllal, hogy azokat bedarálva
és újrahasznosítva egy más dolgot
készíthetnek belôle.
20-án tartottuk meg karácsonyi ün-
nepségünket, mely ismét kellemes
hangulatban zajlott. Az aulánkban
feldíszített karácsonyfa teljesen el-
varázsolta a kicsiket. Versekkel, 
dalokkal és a nagycsoportosok bet-
lehemes játékával köszöntöttük az
ünnepet – ez volt a mi ajándékunk
a szülôk és vendégeink számára.
Gyermekeink pedig a sok szép új
játéknak örülhettek, melyeket fájó
szívvel hagytak az oviban a nap 
végén.

Hackl Szilvia óvodavezetô

Köszönjük Magdi néni!

December végén elköszöntünk Or-
bán Jánosné Magditól, mindenki
Magdi nénijétôl. Több mint 24 dol-
gos évet töltött az óvodában, dajka-
ként. Nagyon sok kisgyermeknek
jelentett vigaszt a szülôktôl való el-
válás pillanatában, és nagyon sok
szülônek is megnyugvást jelentett 
a személye, mert biztos kezekben
tudhatta a gyermekét, amíg dolgo-
zik. Ölbe vette, dédelgette, álomba
ringatta a kicsiket, gondoskodott ró-
luk, és ha a szükség úgy kívánta,
megdorgálta a kis komiszokat.
Nemcsak a saját unokáinak a nagy-
mamája ô, hanem a régi óvodásai-
nak a gyermekeit is unokáinak te-
kintette – mert az idô múlásával 
bizony már erre is volt példa.
Kívánunk neki örömteli, hosszú-
hosszú, élményekben gazdag, bé-
kés, nyugodt nyugdíjas éveket!
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HÁZI RECEPT
Mézeskalács – közkívánatra!
Szányel Vilmosné ajánlásával

Hozzávalók: 25 dkg méz, 5 dkg margarin, 
5 tojás, 15 dkg porcukor, 1 ek fahéj, 1 tk szeg-
fûszeg, 2 dkg szalalkáli, 70 dkg finomliszt.

A mézet és a margarint meglangyosítjuk,
majd egy nagy tálba öntjük. 4 egész tojást, 
a porcukrot, a fahéjat, a szegfûszeget és a
szalalkálit kézi habverôvel összedolgozzuk.
A masszát beleöntjük a langyos mézbe és
összekeverjük, majd a lisztet hozzágyúrjuk.
A tésztát tálastól beletesszük egy zacskóba,
majd hideg helyre tesszük, és egy napig pi-
hentetjük. A tésztát vékonyra nyújtjuk, formáz-
zuk. A tepsibe sütôpapírt teszünk, a mézeska-
lács figurákat 200°C fokon 4–5 perc alatt
készre sütjük.

KOCKAVADÁSZAT
E havi rejtvényünk beküldési határideje: január 20. A helyes megfejtôk között
az OR-BO Fenyves Bt. felajánlását sorsoljuk ki. Múlt havi rejtvényünk megfe-
jtése: „SZÁNCSENGÔ”. A Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület ajándékait
nyerték: Papp Vivien, Péter Márk, Kardos Ákos, Varga Lívia, Árkosi Zsombor.
Köszönjük a beküldött színezôket is! Márton Mátyás, Márton Rozi és Ôsz
Norbert alkotását csokoládéval jutalmaztuk, a zsûri különdíját Ôsz Tímea
Kincsô nyerte.

Februári számunk lapzártája

január 20., 12 óra

A kiemelt négyzetek egy újévi jókí-
vánságot tartalmaznak Arany János:
Alkalmi vers címû mûvébôl.

Vízszintes
1. A megfejtés elsô sora 12. Fiútestvér,
németül 13. A mi nemzetiségünk 15.
Szlovénia autójele 16. Gríz 17. BN 18.
A Jupiter holdja 20. Éneklô szócska 21.
Zalai község 25. A lányom férje 26.
Ellenérzés, irtózás 27. Férfinév 28. …-
bédi 29. Bibliai nôi név 30. Négylábú
állat 31. Testvérbolygónk 33. Kézimun-
kázik 34. …… Miklós, hôsi vitéz volt 36.
Rátonyi Róbert monogramja 37. Álló-
kép vetítô 38. …, -ne, -ná, -né 39. …-ô
dervis 44. Az ABC elsô három betûje
47. Yoko … 48. Egy N 49. Elektro-
mosság 50. Tiltószó

Függôleges
1. … Miklós, az Operaház építésze 2
Román terepjáró 3. Budapesti fürdô 
4. Hozzáadott anyag 5. Jogi vita 6.
Ékezettel 60 perc 7. Drogerie Markt röv.
8. Német igen 9. Lángol 10. KY 11. 2A
14. Gyakori lónév 15. Mennyiségre 17.
Mérges 18. Jézus keresztjének felirata
19. Nem ide 20. Lolyta becézése 
22. Határozottan szeretne valamit 
23. Angol fôméltóság 24. Férfinév 
25. Ellentét eredménye 32. Bibliai hegy
33. Német filozófus volt 35. Szófaj 39.
Veszteség, ártalom 40. Izomban van
41. Börtön „lakója” 42. Mutatószó 43.
3N 45. Bizony 46. Kettôs 48. Tiltószó

Díszítés: A figurákat kenjük be tojássárgával, így fényes lesz a felüle-
tük. 14 dkg porcukrot kis lyukú szitán legalább háromszor átszitálunk.
1 tojás fehérjéjét géppel nagyon keményre felverünk, majd hozzáke-
verjük kis adagokban a porcukrot. A tojáshabbal díszítjük a figurákat.
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