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Május 30-án szándékaink szerint egyeztettek volna a
Balatoni Szövetség (BSZ) és a Regionális TDM szer-
vezet elnökségei – utóbbiak kérésére – a turizmusról,
vendéglátásról szóló törvénytervezetrôl, errôl az igazán
fontos jogszabályról, melyrôl már volt társadalmi konzul-
táció, parlamenti vitanap, de konszenzus még nem szü-
letett. Az Alsóörsön tartott elnökségi ülésen azonban
csak a BSZ elnöksége vett részt, a Regionális TDM-tôl,
a többszöri elôzetes egyeztetés után sem érkezett kép-
viselô. Ennek ellenére is konstruktív, a megoldást keresô
„beszélgetés” zajlott, melybe idôközben bekapcsolódott
a szakminisztérium fôosztályvezetôje is.
Az alapvetés osztatlanul pozitív fogadtatásra talált, min-
den résztvevô üdvözölte, hogy végre törvény foglalkozik
a turizmussal, bár többen nem értették, hogy miért kel-
lett ebbe beemelni a vendéglátást is. A résztvevôk azt is
kimondták, hogy a megalakult helyi turisztikai szerve-
zetek (TDM, Turisztikai Egyesület) jobban csinálják a 
turisztikát, mint az önkormányzatok – tisztelet a kivétel-
nek –, de ezek a helyi erôfeszítések nem lesznek ele-
gendôek ennek a nagyon fontos gazdasági ágazatnak 
a továbbfejlesztéséhez.
Mert ehhez regionális, és országos szervezetek kelle(né)-
nek. Példát kell vennünk több szomszédos országról,
amelyek a magyar médiában is sikerrel propagálják ma-
gukat.
Elhangzott az a vélemény is, hogy lejárt a prospektus osz-
togatások idôszaka, határozottan változtak a megcélzott
vendégkör utazási szokásai. Érdekes adatot közölt a mi-
nisztérium képviselôje: 2030-ra az elôrejelzések szerint
Európa elveszti a turisztikában vezetô szerepét, teljesít-
ménye a mainak alig több mint negyven százaléka lehet.
Van hát tennivalója minden szereplônek, hisz a turizmust
csak együtt, egymást erôsítve lehet és érdemes végez-
ni, ettôl lesz ez a munka hatékony. Ezen alapgondolat
mentén fogalmazta meg a Zala Megyei Közgyûlés által
delegált elnökségi tag, hogy a helyi, térségi, és regioná-
lis turisztikai szervezetek finanszírozásában a vállalko-
zók is részt vehetnének úgynevezett vállalkozási járulék
megfizetésével, melynek logikájához nem sok kétség
fér, és így válna a turizmus finanszírozása „három lábú-
vá”: állam, önkormányzat, vállalkozók.
Elhangzott, hogy további két forrás is rendelkezésre áll-
hatna: tegyen ismét 2 forintot az állam a beszedett kur-
taxa összegéhez – és ebbôl 50 fillér alkalmas lehet a tu-
risztikai szervezetek finanszírozására. Továbbá, hogy a
kurtaxa kompenzációkat (mintegy 300 millió forint) fel
kellene legalább 800 millióra emelni, és ez lehetne a for-
rása a fenti támogatásnak.
A turizmusról, és vendéglátásról szóló törvény pillanat-
nyilag lekerült tehát a napirendrôl, és csak akkor kerülhet
oda ismét, ha elkészül a hosszú távú nemzeti turisztikai
koncepció. Bizakodjunk, hogy az általunk felvetett ellent-
mondásokat a törvényalkotók már ebben a nagyon fon-
tos dokumentumban feloldják. Lombár Gábor

SZENT ERZSÉBET SZOBRA

A szoborral a Szent Erzsébet Plébániatemplom mûvészi
és egyben liturgikus tere teljessé vált. Örömünk, hogy 
a templomban fellelhetô összes liturgikus „tárgyak” el- 
ismert alkotóktól származnak, azaz nincs giccs és kis 
értékkel bíró tákolmány vagy fércmunka. Egy példa 
(a sok mellett): az orgona feletti feszület Tarr Miklós
szobrász mûve, a két legújabb szobrunk pedig M. Nagy
József veszprémi faszobrász munkája. A Szent Erzsébet
szobor is az ô alkotása. E szobor Gizella királynénk ko-
ronájának mását hordozza, míg a mostani Szûz Mária
szobor fôjét – egy darab tölgyfatörzsbôl faragta az egész
alkotást – elsô szent királyunk koronája ékesíti, az ölé-
ben ülô Kisjézus pedig a magyar országalmát tartja a 
kezében. Mindkét szobor magassága két méter tíz cen-
timéter, súlyuk pedig egyenként három illetve négy és fél
mázsa. Ify Géza

Fotó: Márton László
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Rendkívüli ülésén május 31-én a képviselô-testület megalkotta – kötelezettsé-
gének eleget téve – a „Tiltott közösségellenes magatartásokról” szóló Önkor-
mányzati rendeletet, a 2012 évi II. tv alapján. A rendelet a meghatározott tiltott
közösségellenes magatartásokat 50 ezer forintig terjedô helyszíni bírsággal, 
illetve 150 ezer forintig terjedô közigazgatási bírsággal rendeli büntetni.
Eddig Balatonfenyvesen kilenc önkormányzati rendelet tartalmazott szabály-
sértési rendelkezéseket, melyeket a jelen rendelet megalkotásával hatályon 
kívül helyeztük, többek között az állattartásról szólót, valamint a köztisztasági
rendeletnek a játszótéri dohányzási tilalmat tartalmazó részét, tekintettel arra,
hogy ezt a nemdohányzók védelmérôl szóló törvény 2. §-a már tiltja.
A következô magatartások megszegôit kívánja a rendelet szabályozni:
– Fürdôhelyi rendtartás
– Hulladék elhelyezéssel kapcsolatos szabálytalanságok (háztartási, és gaz-

dálkodó szervezeteknél keletkezô hulladékot közterületi hulladékgyûjtôkben
helyez el)

– Közterület használatával kapcsolatos magatartás
– Köztisztasággal kapcsolatos magatartás
– Üzletek üzemeltetôinek kötelessége
– Építéssel összefüggô köztisztasági feladatok
– Közterületek rendjével kapcsolatos magatartások
– Zajvédelmi szabályok
– Avar és kerti hulladék égetése
– Hirdetmények, hirdetések elhelyezése
– Fenyôfák kivágásával kapcsolatos magatartás
– Temetô használatával kapcsolatos magatartás
– Helyi jelképekkel kapcsolatos magatartás
A rendelet teljes terjedelmében megtekinthetô a község honlapján.
Az Új Széchenyi Terv keretében került kiírásra egy óvodafejlesztést segítô pályá-
zat, melynek keretében az intézményi szolgáltatás színvonalának növelése, szer-
vezetfejlesztés, képzések, továbbképzések, tréningek, óvodai nevelési program-
ban foglaltak megvalósítását támogató szolgáltatások, tevékenységek, vagy prog-
ramok szervezése, lebonyolítása, építési eszközök beszerzése, projektmenedzs-
ment biztosítása, nyilvánosság biztosítása valósulhat meg. Az óvodavezetôvel
egyeztettek a községháza munkatársai, a pályázat elôkészítése folyamatban van,
annak intenzitása 100 százalék, benyújtási határideje: 2012. június 1–30 közötti.
Az óvodavezetô a pályázat lehetôségei közül fontosnak tartja: Az óvoda–iskola
átmenetet segítô intézkedéseket, az ehhez kapcsolódó pedagógiai módszerek
elsajátítását, családi napok szervezését, az óvodaudvar új játékokkal való fej-
lesztését, valamint laptop, és projektor beszerzését.
A benyújtott pályázatok közül a kaposvári székhelyû ARKER’S Kft. ajánlatát
tartották a képviselôk nyertesnek a település rendezési tervének felülvizsgá-
latára, mely céggel a döntést követô 30 napon belül kell a polgármesternek
szerzôdést kötnie a testületi felhatalmazás alapján. A cég bruttó ajánlati ára:
5969 ezer forint.
A márciusi közgyûlésen a képviselôk döntöttek a Turisztikai Egyesület nyertes
(50 millió) kezességvállalásáról, melyet a községi tulajdonban lévô ingatlanok
értékével, azokra jelzálogjog bejegyzésével kívánnak teljesíteni.
Tekintettel arra, hogy a márciusi ülésen elfogadott ingatlanok értéke nem volt
elegendô a kezességvállaláshoz, további ingatlanokat vontak be a fedezeti kör-
be: az óvoda melletti négy ingatlant (játszótér), valamint a Kölcsey utcában
lévô bérlakást. A kötelezettségvállalást a projekt megvalósulásáig (2013. no-
vember 2-ig) kell fenntartani.
A döntést megelôzô vitában érvek, vádak, ellenérvek ütköztek, végül a névsze-
rinti szavazáson a többség a kezességvállalás kibôvítését támogatta a projekt
megvalósulása érdekében. Szavazatok: Búza Máté: nem, Gyanó Józsefné:
nem, Haszon Zsolt: igen, Kalmár Lajos: igen, Lombár Gábor: igen, Somogyi Ist-
ván: igen, Stamler József: nem. (lombár)
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Közmeghallgatás 
Imre majorban
2012. június 1.
A jelenlévôknek tájékoztatást ad-
tam az elmúlt esztendôben történ-
tekrôl, ismertettem a közösségelle-
nes magatartásról szóló rendelet
fôbb elemeit, ebben az évben
megvalósítandó fejlesztési elkép-
zeléseket, a megvalósult beruhá-
zásokat. Tájékoztattam a jelenlé-
vôket, hogy a közösséget legin-
kább érintô fejlesztés ivóvíz hálózat
bôvítés) II. fordulójára a dokumen-
tációt benyújtottuk. A pályázat
elôkészítése során több érthetet-
len esemény is történt, elsôsorban
a fejlesztéssel érintett ingatlanok
tulajdonosai részérôl – azért ért-
hetetlen módon, hiszen az egész-
séges ivóvíz biztosítására kiírt
KEOP-os pályázat a kormányzat
által kiemelten támogatott cél,
melynek megvalósítására közsé-
günk mindent elkövet, annak fel-
gyorsítását szorgalmazza. Szóba
került még a településrész másik
komoly gondja, a szennyvíz háló-
zat hiánya, melynek terveit most
aktualizáljuk, engedélyeztetjük, s
amennyiben erre a célra lesz pá-
lyázati lehetôség, azt benyújtjuk.
Éles vita alakult ki a jelen lévô tár-
sasházi közös képviselô, és a la-
kók között, melynek alapja a bizal-
matlanság, és a beszedett pénzek
felhasználásával kapcsolatos is-
meretek hiánya. Elhangzott hogy
komoly problémát jelentenek a te-
lepülésrészen a kontroll nélküli 
kóbor kutyák, befogásukat indo-
koltnak tartanák.
A beszélgetést követôen a jelen-
lévô képviselôk (Haszon, Kalmár,
Somogyi), a jegyzô, és a polgár-
mester néhány helyi lakossal meg-
tekintették a major egy részét, va-
lamint azt a területet, ahol a leendô
játszótér épülne (az évtizedekkel
ezelôtti helyére, ahol néhány éve
még konyhakertek voltak), mely 
terület ilyen célra való igénybevéte-
lérôl a Hubertus Bt.-vel egyeztetni
szükséges. Lombár Gábor



2012. JÚNIUS KÖZ(SÉGI)ÉLET FENYVESI ÚJSÁG

3

FELHÍVÁS
A Fonyód–Balatonfenyves Alap-
szolgáltatási Központ Gyermekjó-
léti és Családsegítô Szolgálata ér-
tesíti a tisztelt lakosságot a 2012.
év elsô félév RUHAOSZTÁS idô-
pontjairól. A kijelölt napok csütör-
tökre esnek, s 9–11 óra között fo-
gadjuk az érdeklôdôket. A dátum
június 14. Helyszín: Kölcsey u. 30.
Adományaikat továbbra is várjuk a
fenti címre elôzetes telefonos idô-
pont egyeztetéssel. 85/560-212;
85/362-501, mobil: 20/380-3701;
20/380-4098. Köszönjük!

a családgondozók

Tisztelt Szülôk! A Fekete István
Általános Iskola és Községi
Könyvtár június 16-án reggel 
8 órakor tartja tanévzáró balla-
gási ünnepségét.

Pünkösd 
és gyermeknap
A pünkösdi hétvége szombati napján
a Golden’s zenekar közremûködé-
sével szervezett utcabált a zenepavi-
lonhoz a Balatonfenyvesi Turisztikai
Egyesület. Vasárnap a gyermekeket
invitálta rendezvényre az egyesület.
Kora reggel a horgászat ifjú szerel-
meseinek rendeztek versenyt a csa-
tornán Kalmár Lajos képviselô, a 
balatonfenyvesi Horgász Egyesület
elnökének vezetésével. Délutántól
játszóházak várták az apróságokat.
Az idôjárás a kora délutáni programo-
kat beparancsolta a kertmoziba, ahol
a Varázshangok az Egészségért
Egyesület rendezett be gyermekfog-
lalkoztatót, illetve a Nôk a Balatonért
Egyesületet balatonlellei szervezete,
valamint Zsigmond Kinga vezetett ját-
szóházat.
Színpadi Show-táncot mutatott be a
Swans Balett- és Tánciskola, mely-
ben számos balatonfenyvesi kisisko-
lás is szerepelt. Kora délután – már
lent a zenepavilon mellett – tartott 
karate bemutatót a balatonfenyvesi
iskolásokból álló karate csapat.
Kora este koncertet adott Trambulin
zenekar, majd tini, illetve retro disco
zárta a napot.

„Balatonfenyvesért” kitüntetô címet kapott a Fekete István Általános 

Iskola összes dolgozója. A képviselô-testület ezzel kívánta elismerni

pedagógusaink magas szintû nevelô és oktató munkáját. A kitüntetést

Magyarfiné Kalmár Franciska igazgatónô vette át a Függetlenség Nap-

ján megtartott ünnepi közgyûlésen (Fotó: Márton László)

A miniszter (is) kerekezett
Május 5–6-án Balaton-kerülô kerékpártúrát szervezett a Honvédelmi Minisz-
térium a Magyar Honvédség népszerûsítése céljából, melyen Balaton-
fenyves állomásként szerepelt. A vasárnapi napon a polgármesteri hivatallal
szemben egy frissítô állomást alakított ki a település a kaposvári Honvéd
Klubbal közösen, ahol átlag félórányi idôt tölthettek el az áthaladó kerékpá-
rosok. Hende Csaba honvédelmi miniszter vezette a kerékpártúrát, akit a
fenyvesi kerékpárosok a település Fonyód felôli határától kísértek a frissítô
állomásig, ahol Lombár Gábor polgármester fogadta a minisztert. Rövid be-
szélgetést, felfrissülést követôen – a fenyvesiekkel kiegészülve – indultak út-
nak a túrázók a keszthelyi célállomás irányába.

Fotó: Márton László
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– Miért pont Balatonfenyves? – kér-
dezem Zduny város polgármesterét,
Wladislaw Ulatowskit. Hiszen annyi
város, község van Magyarországon.
Miért pont a mi községünket válasz-
tották?
– 2004-ben jártam itt látogatóban az
egyik járási vezetônkkel. Még abban
az évben három itteni, környékbeli
polgármester viszonozta a látoga-
tást, és megállapodtunk az alapok-
ban. A történelmi hagyományok miatt

akartunk magyar testvértelepülést
választani. Ugyanakkor nagyon meg-
tetszett a község, az itt élô emberek.
A mi kisvárosunk nagyon hasonlít
Fenyveshez, ugyan nekünk nincs Ba-
latonunk, csak egy kisebb tavunk.
Ezen kívül hasonló gazdasági problé-
mákkal küzdünk mi is a mindenna-
pokban, akár csak az itt élôk. 2006-
ban írtuk alá az együttmûködési
megállapodást, azóta hagyományo-
san mindig részt veszünk a Függet-

lenség napján és a kísérô ünnepsé-
geken. Nagyon szeretünk ide járni,
mivel a fenyvesiek igazán kedves,
barátságos emberek.
– Mit jelent ez a partnerségi viszony?
– Az együttmûködés legfôbb pontja,
hogy a gyerek nyaraltatását szer-
vezzük a három testvértelepülés: a
lengyel Zduny, az erdélyi Zetelaka és
Balatonfenyves között; minden évben
másutt töltenek el pár napot. A leg-
fôbb célunk az volt a szervezésnél,
hogy ne csak papíron létezzen, ha-
nem a valóságban is érezni lehes-
sen, mit jelent az igazi lengyel–ma-
gyar barátság. (radák)

Elwira Wito

Lengyel–magyar barátság
(... nem csak papíron)

Ez év májusában az egyik „Balatonfenyvesért” kitüntetô címet egy olyan
lengyel hölgy kapta, akit nagyon sokan ismernek és szeretnek
Balatonfenyvesen. A jelenleg Poznanban élô Elwira Wito a motorja tele-
pülésünk és a Wielkopolski Vajdaságban fekvô Zduny, valamint
Sulmierzyce kisvárosok közötti partnertelepülési kapcsolatnak. Kiemel-
kedô szerepe volt abban, hogy mindez létrejöhetett, és azóta is feltétlen
híve mûködtetésének, Balatonfenyvesnek, Magyarországnak.
– Hol tanult meg ilyen jól magyarul?
– Sajnos már nagyon sokat felejtettem, de sokáig itt éltem. Magyaror-
szágon jártam például fôiskolára, majd a lengyelországi egyetem után
visszajöttem Pestre dolgozni, a Ganz Mávagban kezdtem, közel tíz évig
voltam a Hajógyár munkatársa. Mindkét üzemnek közel kétszáz lengyel
dolgozója volt abban az idôben.
– Hogyan lesz valakibôl egy testvértelepülések közötti kapcsolat szíve?
– Nagyon szeretem a magyarokat. A lányom itt született Pesten, óvodás
korában például csak magyarul beszélt. Nagyon fontos volt számomra,
hogy erôsítsem a két ország közötti rokoni kapcsolatot, így megszer-
veztünk egy testvérvárosok közötti együttmûködést. 1997 óta a Vajda-
sági Hivatalban dolgozom Poznanban, ha bármilyen magyar–lengyel
esemény van, általában a mi irodánk menedzseli a találkozót. 2011-ben
például mi szerveztük a Magyar–Lengyel Barátság Napját, amelyen a két
ország köztársasági elnökei is találkoztak. (R. K.)

Kele-nap
Ebben az évben 11. alkalommal rendezték
meg a Kele-napot, a Fekete István Általános
Iskolák országos találkozóját. Az idén Szob
város adott helyet az eseménynek. Azokat a
tanulókat várták ide, akik elôzetes munká-
jukkal valamilyen helyezést értek el, illetve
jelentkeztek a helyszínen zajló versenyekre.
Számomra a legszimpatikusabb egy Word
dokumentum elkészítése volt, melyben rövi-
den ismertetni kellett Fekete István életét,
bemutatni néhány mûvét, azokról véleményt
írni. Meglepetésemre értesítést kaptam,
hogy helyezést értem el, és várnak a díj-
kiosztó ünnepségre. Mivel a megnyitó után
sok szabadidô volt, ezért részt vettem a
szüleimmel együtt egy kiránduláson Mária-
nosztrára. Ebéd után már izgatottan vártam
a díjkiosztót, hiszen nem tudtam, hogy há-
nyadik helyezett lettem. Harmadik!!!  Ezért
érdemes volt dolgozni.

Harmath Klaudia 6. osztály

Idén is sikeres volt 
a Hubertus Bt. Nyílt Napja
Május 1-jén több mint 650 vendég ünne-
pelte velünk 20. születésnapunkat. Ez al-
kalomból finom grill ételekkel, ökörsü- 
téssel, hamburgerrel, süteményekkel és
fagyival vártuk a vendégeket. A nap végén
pedig egy hatalmas születésnapi torta volt
a meglepetés.
Kicsiket és nagyokat egyaránt színes
programokkal vártuk: John Deere ügyes-
ségi traktorverseny, íjászat, traktorkiállí-
tás, Red Angus fajtabemutató. A napot
Rudi bohóc mûsora zárta.
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a
programon!



2012. JÚNIUS HIRDETÉS FENYVESI ÚJSÁG

5

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

– Olasz–magyar, magyar–olasz for-
dítást, tolmácsolást, idegenveze-
tést, pályázatírást, vadászatot vál-
lalok. ajogbolcsoje@gmail.com
Tel.: 30/472-8704

– Navigare Necesse Est. Nem csak
hajózni, hanem olaszul is tudni kell!
Gyere, tanulj velem és menj akár
Rómába. ajogbolcsoje@gmail.com
Tel.: 30/472-8704

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

– Keresek megvételre Balatonfeny-
vesen telket, kisebb felújításra váró
nyaralót. Kisebb telket faházzal.
Lehetôleg közel a Balatonhoz.
Ajánlatokat a 30/571-6895-ös
számra várok!

– TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS! Csa-
ládi házak, nyaralók, üdülôk teljes
takarítását vállaljuk. Tiszta, precíz
munka, kedvezô áron! Hívjon biza-
lommal! Tel.: 70/209-0957, 20/411-
1327

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

– Riasztó rendszerek, parabola tv-k,
Mindig tv, internetes hálózatok va-
lamint telefon hálózatok kiépítését
és karbantartását vállalom! Kolip
Zoltán – Kolviamár Kft. Tel.: 20/247-
2343

– Takarítónôt keresek folyamatos
munkavégzésre májustól szeptem-
berig. Érd.: 30/997-7111

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

– Nyaralóban használt 5 elembôl álló
315×180×52 cm-es modul szek-
rénysor megkímélt állapotban eladó.
Ár: 18 000 Ft. Érd.: 70/331-1813

– Eladó 3 db 11,5 kg-os gázpalack 
és 1 db félautomata mosógép. Ár
megegyezés szerint. Érd.: 30/553-
6703

– Balatonfenyvesen, rendszeres ház
körüli munkára fûnyírás, permete-
zés, faültetés, sövénynyírás stb. ke-
resek józan életû, megbízható férfi
munkaerôt. Tel.: 30/620-7980

– Eladó családi okok miatt, 1 db 
10 munkaórát használt Still MS 341
erdészeti láncfûrész. 59 cm3, 3,1
Kw/4.2 lóerô. Kifogástalan állapot,
1 év garancia. Érdeklôdni: 20/913-
3529

– Vállalok gépi forgácsolást, féktár-
csa és fékdob szabályozást, ben-
zinüzemû kerti gépek fûnyírók javí-
tását, valamint láng- és ívhegesz-
tést, forrasztást. Tel.: 20/985-9816
Dobosy

– Eladó! Tölgyfa ovális, 6 személyes
étkezô asztal 6 székkel 30 000 Ft/
garnitúra. Éger színû TV, DVD áll-
vány, görgôs 6000 Ft, 200 literes
akvárium állvánnyal, tartozékokkal
15 000 Ft, 90 cm félköríves zu-
hanykabin tálcával (nem használt)
22 000 Ft. 240 literes hûtôláda új-
szerû állapotban 15 000 Ft. Érd.:
20/917-4300

– Strandi büfébe munkatársakat ke-
resek 2012. június 1-tôl szeptem-
ber 1-ig. Tel.: 30/946-6972 

– Kétpárevezôs, hatszemélyes, kar-
bantartást igénylô balatoni csónak
eladó. Érd.: Molnár 30/361-9820.
Megtekinteni általában hétvégeken
lehet.

– Eladó 69 m2-es komfortos lakás,
cserépkályhás, Balatontól 3 km-re,
szép, csendes utcában, 250 m2-es
telekkel, konyhakerttel, gyümöl-
csössel, reális áron. Érd.: 85/705-
493 vagy 30/853-2422

– Tanárnô tanuló felkészítést vállal
fôleg matematika – kémia – fizika
tárgyakból a nyárra is. Érd.: 70/541-
3042

– Eladó NordFrost fagyasztószek-
rény (6 fiókos). 3 hónapja vásárolt,
jótállási jeggyel. Ár: 45 000 Ft. Opel
felnik 4 db lyukas. Ár: 6000 Ft. Tel.:
30/535-4905

– Számítógépek javítását, karban-
tartását vállalom. Orbán János Tel.:
70/379-8301

– 2 ajtós akasztós szekrény, 3 ajtós
polcos szekrény, TV állvány, nôi
ezüst ékszerek, nôi bundák, AVON
kozmetikumok, könyvek és egyéb
apróságok eladók. Érd.: 20/471-
7225 vagy szlivka86@freemail.hu 

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

– Redôny értékesítés, szereléssel
együtt is. Alumínium hôszigetelt,
mûanyag, szúnyoghálóval is. Érd.:
Dallos Imre építôanyag kereskedô.
Balatonfenyves, Nimród u. 35/2
Tel.: 85/363-226

– Yucca 1,80 és 1,50 méteres eladó.
Tel.: 30/384-5272

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

– Pécsi, Mecsek oldali 800 m2

összközmûves telek eladó, rajta
pince és 30 m2 faház, illetve feny-
vesi, fonyódi vízparti apartmanra
cserélhetô 8–10 millió Ft értékben.
Tel.: 20/962-2687

– ELADÓ mályva színû indiai szô-
nyeg 3×4 méteres 12 000 Ft, kihúz-
ható tölgy étkezô asztal 8000 Ft,
hûtôszekrény 12 000 Ft, több funk-
ciós babakocsi 12 000 Ft, üvegla-
pos, sötét színû dohányzó asztal
6000 Ft, elôszobafal 5000 Ft. Tel.:
70/524-5615

– Vízvezeték szerelô vállalkozót ke-
res a balatonfenyvesi társasüdülô.
Munkavégzés helye: Balatonfeny-
ves, Bethlen G. u. 9. A pályázati 
kiírással kapcsolatban további in-
formáció: Kucsera Balázs, 20/536-
3120

– Könyvelôi feladatkört is ellátó gond-
nokot keres a balatonfenyvesi 
társasüdülô. További információ:
Kucsera Balázs, 20/536-3120

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

Tisztelt Hirdetôink! Kérjük, már a fel-
adáskor jelezzék, mennyi idôre kérik
megjelentetni a hirdetésüket, a hirde-
tések megnövekedett száma miatt
ugyanis apróik egy idô után automa-
tikusan kikerülnek a rovatból. Kö-
szönjük!

APRÓ

Ulti Baráti Kör – a legutóbbi ta-
lálkozó eredménye: 1. Horváth 
Tamás, 2. Ország Sándor, 3. Dégi
János. A következô találkozót júni-
us 10-én, vasárnap rendezzük meg
a Játékbárban. További információ
a helyszínen vagy Hackl Gyulától
(tel.: 30/406-2043) kérhetô.
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Fenyôvirágzás
Fesztivál 
s a Függetlenség
ünnepe
Négynapos fesztivállal ünnepeltük füg-
getlenné válásunkat május 10 és 13-a
között. A szervezôk kitettek magukért,
igazán változatos programok várták az
érdeklôdôket. Csütörtökön még csak
bemelegítettünk, a kertmozi átadását
és az ünnepélyes megnyitót a Megarox
fellépése követte. Az amatôr színtár-
sulat elôbb musical betétdalokat,
majd magyar slágereket adott elô a
szokott színvonalon és lelkesedéssel.
Másnaptól aztán kicsik és nagyok rop-
hatták, Rosta Géza gyermekmûsora
nagy sikert aratott az apróságok között,
páran még Fenyô Miklós koncertjén is
folytatták a tombolást. A rock and roll
legendás alakja a felnôtteket is meg-
mozgatta, a slágerek visszahozták so-
kak ifjúságát, a fiatalabbaknak pedig a
házibulik hangulata köszönt vissza.
Szombaton még több helyszínen zaj-
lottak az események. A kicsiket gye-
rekprogramok és játszóház várta, a
nagyobbakat pedig a színpadon fel-
lépô együttesek, valamint a fôzôver-
seny. Az este sztárvendége Tóth Vera
volt. Sajnos az addig kegyes idôjárást
meggondolta magát, és a Megasztár
nyertes lány már tomboló, viharos
szélben énekelt. Másnap is folytató-
dott a rossz idô, valószínûleg ennek a
négynapos kirakodóvásár árusai sem
örültek. A legnagyobb tömeg Takács
Nikolast várta, rajongói teljesen meg-
töltötték a frissen felújított kertmozit.
Bár nem volt nyári tömeg egyik na-
pon sem, sok fenyvesit és helyi nya-
ralótulajdonost érdekeltek a progra-

mok, s a környékbeli településekrôl 
is sokan érkeztek. A visszhangból
ítélve nagy sikert aratott az I. Fenyô-
virágzás Fesztivál.
Külön köszönet jár a szervezôknek
és a háttérmunkatársaknak, akik
szinte feltûnés nélkül tették a dolgu-

kat, hogy minden flottul menjen, és
így nem látszott, milyen nagy munka
egy ilyen esemény megszervezése.
Köszönet illeti a Szergiusz-Security
Kft. munkatársait is, akik gondoskod-
tak a rendezvény biztonsági felü-
gyeletérôl. (Radák)

Bábelôadásnak tapsoltak a felnôttek is

Fellépett az Etüd jazz-balett

A MintaPinty a színpadon Fotó: Márton László
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Bebizonyítottuk…
Május 31-e délutánján tartottuk a
gyermeknapot a Kisfenyô Oviban.
A változékony idôjárás próbára tette
a türelmünket, de végül megkegyel-
mezett nekünk. A nagyobb akadályt
az jelentette, hogy a gyermeknapi
programot lebonyolító társulat a
délelôtt folyamán balesetet szenve-
dett. Hála Istennek „csak” az autójuk
tört össze, de persze így nem tudták
vállalni a korábban megbeszélt prog-
ramot. Aztán csoda történt! A gyer-
mekeinkért mindent felkiáltással, hi-
hetetlen gyorsasággal és összefo-
gással szerveztük meg önerôbôl, egy
óra leforgása alatt a délutánt.
Besenyei Andrea néptánc oktatónk
vezetésével kitáncoltuk a hónap ele-
jén felállított májusfát, Rosta Géza 
– Szombathelyrôl hazafelé tartva –
megállt nálunk egy koncert erejéig,
közben az esô is elállt, így az ugráló
várat is felállíthattuk a gyermekek
legnagyobb örömére.
A mosolygó arcokat két ügyes anyu-
ka tette még varázslatosabbá. A piz-
za, a palacsinta, a sajtos pogácsa és
a hangulatos zene tovább fokozta a
jókedvet.

Bár a program elején tájékoztattam a
szülôket a történtekrôl, a gyermekeink
az egészbôl nem vettek észre semmit.
Összefogásból, segítségnyújtásból,
önzetlenségbôl jelesre vizsgáztak az
Szmk tagjai, az óvoda dolgozói, és a
szülôk közül még nagyon sokan!

Bebizonyítottuk, hogy tudunk együtt
dolgozni, mert a közös cél és a gyer-
mekeink érdeke mindenek felett áll!
KÖSZÖNÖM a gyerekek és az óvoda
dolgozóinak nevében is! 

Hackl Szilvia

Fenyô Miklós bemutatkozott a fenyvesieknek Népszerû programnak bizonyult a játszóház
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Kertész 
leszek…
Május 18-án, egy évvel az után,
hogy óvodánk felvette a Kisfenyô
nevet – ez alkalomból – fát ültet-
tünk az óvoda udvarán. Nem
fenyôt, mert abból már van több
is, hanem egy gyönyörû magnó-
liát. Nagyjaink elmondták a ki-
csiknek, miért szeretjük a fákat:
árnyékot nyújtanak a nyári hô-
ségben, madarak fészkelnek az
ágain, olyan magasak, és fel lehet 
rájuk mászni, „levegôt adnak az
embernek”…
Öntözôkannákkal a kézben vár-
ták, hogy a kis fa a helyére kerül-
jön. Kicsik és nagyok megegyez-
tek, hogy felváltva fogják locsolni,
gondját viselik és vigyáznak rá.
(Hackl)

Júliusi számunk lapzártája

június 20., 12 óra

KOCKAVADÁSZAT
E havi rejtvényünk beküldési határideje: április 20. A helyes megfejtôk között a
Tímea Fodrászat – Laskai Tímea felajánlását sorsoljuk ki.

Vízszintes

12. Alak, forma 13. Nôi név 15. Kicsinyítô
képzô 16. Csordultig 17. Nagyszerû 
20. TV adó 21. Tanít 28. Ordít 30. Hát 
persze! 31. Védô 32. Kiejtett betû 34. Na,
ne, …, né 35. EY 37. Közlekedési eszköz 
41. Idegen technológia röv. 43. Becézett
nôi név 45. Betéti Társaság 46. Ettôl függ
az eltartott 47. Térbeli kör 48. Elôd 
49. A juh hímje 50. Ital

Függôleges

1. Hét pecsétes … 2. Fiatal, bájos 3. Zolika
volt gyermekként 4. Ez 5. Rövid nadrág 
6. Limes röv. 7. Hajlat 8. Lyuk népiesen 
9. IAR 10. Zenei hangsor nyolcadik foka
11. … Gibson, amerikai színész 14. Nem
fiú 18. Magyar Tudományos Akadémia 
19. Gáz- és áramszolgáltató 22. A-be
ellentéte 23. Nem fölé 25. Igekötô 26.
Tökéletes 27. Békítô szócska 29. Csúcs
32. Bô 33. Villanykörte 36. Igen angolul 
37. Alkohol röv. 38. Nem elô 39. Ôs vezér
40. ÓRB 41. Japán város (ITO) 42. Teme-
tés utáni étkezés 44. Lám 45. A középfok
jele
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