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BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA

Miért is kellenek a Balatonra, fôleg ilyen idôben, ami-

kor mindenki a vízben próbál felüdülést találni, a minden
településen immár megszokott és keresett programok?
A szakemberek már évtizedek óta kongatják a harangot,
hogy a tó önmagában már nem elegendô turisztikai attrakció, kell mellé más kínálat is, fôként akkor, amikor az
idôjárás nem fogadja kegyeibe a nyaralókat.
A települések szinte versengenek a programok mennyiségében, és minôségében, nem keveset költve arra,
hogy a vendégeink jól érezzék magukat. Folklór, operett
az utóbbi idôben retró diszkó, gyermekmûsorok váltják
egymást – ahogy lapunk e számának utolsó oldalán is
látják. Vannak olyan települések is, ahol igazi értékek is
szerepelnek a kínálatban, melyre igen komoly az igény.
A mi esetünkben a Komolyzenei kör koncertje az, amit
évrôl-évre egyre komolyabb várakozás elôz meg, de
hallhattunk idén már egészen kiváló jazz produkciót, láthattunk igen nívós képzômûvészeti kiállítást. Egyre több
helyen rendeznek fesztiválokat azzal a céllal is, hogy
azok majd megmozdítják az otthonülôket, fogják magukat, és leutaznak azok helyszínére. Ezek többé, kevésbé
sikerülnek is.
A turisztikai feladatokat a balatoni városok és községek
nagy részében a legközelebbi múltig a polgármesteri hivatalok szakreferensei, jó esetben a Tourinform irodák
végezték, csak néhány helyen alakultak meg a Turisztikai Egyesületek, szép magyar kifejezéssel: a TDM
(Turisztikai Desztináció Menedzsment) szervezetek.
Ebben az a jó, hogy talán jobban fogják csinálni azt, ami
a dolguk, és talán sikerül összefogniuk a településeken
boldogulni vágyó vállalkozókat is. Mert az idegenforgalom többszereplôs, komoly játék, mindenkinek van tennivalója.
A kormányzatnak megfelelô jogi szabályozással kell például annak fejlesztését, fejlôdését biztosítani. Az önkormányzatoknak a fejlesztéseik során rangsorolniuk kell,
hogy melyek azok, amelyek a turisztikát szolgálják, bár
minden település, és területfejlesztés ennek az „iparnak”
a szolgálatába állítható. A turisztikai, idegenforgalmi, és
vendéglátó, kereskedô vállalkozásoknak jót, és lehetôleg elérhetô áron kell dolgozniuk, részt kell venniük a
finanszírozásban.
Igaz, mostanában a gazdasági klíma eléggé visszavetette
ezt az „iparágat”. Szakemberek szerint 2020-ra Európa
elveszti a turisztika terén jelenlegi vezetô szerepét,
annak mértéke az elôrejelzések szerint a jelenlegihez
mérve 43 százalék körül fog megállni. Ezért (is) kell minden szereplônek mindent megtenni, így programokat is
szervezni vendégeinknek, hogy visszatérjenek hozzánk
a jó, és olcsó ételek, a szívélyes vendéglátás, és a szórakoztató, színvonalas programok miatt. (Lombár)

XIX. évfolyam
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PROJEKTZÁRÓ ÜNNEPLÉS

Fotó: Márton László
Már birtokba is vették strandunkat annak hivatalos nyitásakor a gyermek-lídó, és a Bakay nádas közötti szakaszon vendégeink, a strandolni, pihenni vágyók. A fejlesztést két esztendô alatt végeztük el, melynek során
a kerékpáros turizmus fejlesztése érdekében 260 kerékpár elhelyezésére alkalmas támaszt építettünk, átterveztettük és áttábláztattuk a strand déli határán lévô
Balatonpart utca forgalomtechnikáját, átépítésre került a
Száva utca végében a strand területén lévô illemhely, ott
gyermekpelenkázót alakítottunk ki, és napelemeket építtetünk annak melegvíz ellátására, valamint 370 méter
hosszban felújítottuk az idén hetven esztendôs és nagyon rossz állapotban lévô beton partvédelmet: három
bejáró lídóval. A beruházás tervezett bruttó összege
80 millió forint, melyre 50 százalék támogatást nyertünk.
A fejlesztés projektzáró rendezvényét július 28–29-én
tartjuk, melyen szívesen látunk minden érdeklôdôt,
s különös örömmel a gyermekeket.
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KISBÍRÓ

A községházáról jelentjük
Június 29-én ültek össze képviselôink,
hogy a decemberben elfogadott munkatervnek megfelelôen tárgyaljanak
az aktuális kérdésekrôl 12 nyilvános,
és egy zárt ülési napirend keretében.
Elfogadták a képviselôk a polgármester jelentését a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta történtekrôl.
Egyhangú szavazással a Jogi és Turisztikai Bizottság ajánlásával fogadták el a testület tagjai a Kisfenyô Óvoda 2011/2012-es munkájáról szóló
beszámolót Hackl Szilvia óvodavezetô elôterjesztésében, jóváhagyták a
csoport meghatározásokat. Szintén
egyhangú egyetértésben fogadták el
a Fekete István Általános Iskola
2011/2012-es tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót. Tájékoztatta
a testületet Magyarfiné Kalmár Franciska iskolaigazgató a minôségfejlesztési program felmérésének, valamint
a 2010/2011. évi kompetenciamérés
eredményeirôl, melyekbôl megállapítható, hogy iskolánk általában a térség
tanintézetei közül ebbôl a szempontból kitûnik, de több esetben eredményeink az országos átlagnál is jobbak.
Az eredmények köszönhetôek a tisz-

tességes, magas színvonalú felkészítésnek: az óvodától az iskoláig.
A község demográfiai helyzetének ismeretében a testület úgy rendelkezett,
hogy ezen kérdés további vizsgálata
során fel kell deríteni az esetleges
helyi lehetôségeket, melyek a helyi, és
országos tendenciát a népességszám
alakulását kedvezôen érinthetik. A feladattal a testület szakbizottságát (Jogi
és Turisztikai) bízta meg.
Tudomásul vette a képviselô-testület
a hulladékgazdálkodást végzô AVE
Zöldfok levelét, melyben további fizetési kötelezettség megállapítását várja – levélben kell a Hulladékgazdálkodásra létrejött konzorcium munkaszervezetétôl választ kérni a szemétszállítási díjban szereplô konzorciumi
közös költség mértékének tartalmáról, annak elfogadásának formájáról.
A támogatási kérelmek elbírálása
során a Balatonboglári Tûzoltóság
200 000, a Fenyvesi iskolás gyermekek karate táborozásához 200 000,
míg Kmb-s rendôrünk lakhatási támogatásához 136 500 Ft-ot biztosított a testület. Egyhangú szavazással
módosították az ez évi költségvetési
rendeletet a Pénzügyi és Fejlesztési

A tiltott, közösségellenes magatartásokról
A képviselô-testület új rendeletet alkotott
a tiltott, közösségellenes magatartásokról, amely az eddigi szabálysértési rendelkezéseket váltja fel. A tilalmazottak
elkövetôjét a közterület-felügyelô ötvenezer forintig terjedô helyszíni bírsággal,
illetve a jegyzô százötvenezer forintig terjedô közigazgatási bírsággal sújthatja.
A legkülönfélébb magatartások tartoznak
a rendelet hatálya alá, melyek közül a
nyári idegenforgalmi szezonban a legtöbbször problémát jelentôeket emeljük
most ki:
Fürdôhelyi rendtartással kapcsolatos
magatartások
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki
a)a strandok területére állatot visz be,
valamint azokat a strandok területén
fürdeti,
b)a strandok területén június 01–augusztus 31-e között 9–20 óra között horgászik,
c) a strandi sétányokon június 01–augusztus 31-e között kerékpározik,
d)a strandok területén a fürdôzôk veszélyeztetésével szörfözik, csónakázik
vagy vizibiciklizik.
Hulladék elhelyezésével kapcsolatos
magatartások
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki
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a)háztartási és gazdálkodó szervezeteknél keletkezô hulladékot a közterületi
hulladékgyûjtôben helyezi el,
b)a gyûjtôedény ûrtartalmát meghaladó
többlet települési szilárd hulladékot
nem a szolgáltató által rendszeresített
mûanyagzsákban helyezi ki közterületre,
c) települési szilárd hulladékot más ingatlana elôtti közterületre vagy más gyûjtôedényébe helyez el,
d)a lomtalanításra elôírt rendelkezéseket
megszegi,
e)az a gazdálkodó szervezet, aki a kötelezôen igénybe veendô MOLOK
rendszerû szemétgyûjtôt nem veszi
igénybe.
Közterület használatával kapcsolatos
magatartás
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki
a)a közterületet engedély nélkül vagy az
engedélytôl eltérô módon és célra
használja,
b)a közterület használat megszûnését
követôen a közterület eredeti állapotát
nem állítja helyre,
c) közterület, közút bontását tulajdonosi
hozzájárulás nélkül végzi, illetve helyreállítási kötelezettségének nem az engedélynek megfelelôen tesz eleget.
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Bizottság ajánlása alapján. Támogatják a képviselôk a strandrekonstrukció folytatását is jelentô turisztikai pályázaton való részvételünket mintegy
300 millió forint összköltséggel. A pályázat elôkészítésének elvégzéséhez
további ajánlatokat kell bekérni. Az
E.on kérésére, indítványára használati
jog alapításához járult hozzá a testület
a településen lévô gázfogadók esetében. A nyilvános ülés végén képviselôi
kérdések hangzottak el a focipálya
állapota, a parlagfû-mentesítés, a
szelektív hulladéktárolók használata,
állapota, a játszóterek telepítésének
lehetôsége tárgykörökben.
Zárt ülésen tárgyalta a testület a Kisfenyô Óvoda vezetôi megbízatására
kiírt pályázatokat, melyre három pályázat érkezett. A háromból a felkért
szakértô szerint kettô felelt meg mindenben a kiírásnak, ennek ellenére
a képviselôk mindhárom jelöltrôl szavaztak, és mivel egyikük sem kapta
meg a szükséges minôsített többséghez szükséges szavazatszámot (4) a
közgyûlés új pályázat kiírásáról döntött. Ezzel együtt az intézmény Szervezeti és mûködési Szabályzatában
szereplô módon rendelkezett az új
pályázat elbírálásáig, de legfeljebb a
következô nevelési év végéig az intézmény vezetésérôl. (L. G.)
Köztisztasággal kapcsolatos magatartások
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa vagy használója, aki nem gondoskodik
a)az ingatlana tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, kaszálásáról, rovarés rágcsálómentesítésérôl,
b)az ingatlan elôtti járdaszakasz, járda
hiányában egy méter széles területsáv,
illetôleg ha a járda mellett zöldsáv is
van, az úttestig terjedô teljes terület, a
járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai, tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos
megközelítésére és körül járására szolgáló terület tisztántartásáról, kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
c) az ingatlanról, az ingatlan elôtti járdaszakasz fölé (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetôleg ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedô teljes terület fölé) kinyúló ágak,
nyesésérôl, gallyazásáról, valamint az
ezen a területen lévô növények lehullott
lombjának, és egyéb növényi részeinek
(pl. gallyak, virágok, termések) takarításáról; oly módon, hogy az érintett
járdaszakasz, területsáv, illetôleg terület biztonságos közlekedésre alkalmas
legyen.
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Közterület rendjével kapcsolatos magatartások
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki
a)a zöldterületre (ideértve a strandokat is)
jármûvel ráhajt, illetve azon parkol,
b)a zöldterületen a virágokat leszedi, fák,
bokrok ágait letördeli,
c) közterületen, zöldterületen szeszesitalt
fogyaszt. Kivételt képeznek ez alól a
kereskedelmi, vendéglátóipari egységekhez jogszerûen tartozó elôkertek,
teraszok, területrészek, valamint a
strandok területe.
Zajvédelemmel kapcsolatos szabályok
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki
a)építési, bontási tevékenységet június
01-e és augusztus 31-e között az enge-

KISBÍRÓ – KÖZ(SÉGI)ÉLET
délyezett 8.00–17.00 óra idôtartamon
kívül végez,
b)zajt keltô munkát (fûnyíró gép, kapálógép, betonkeverô, fûrészgép stb.) este
19.00 h és reggel 7.00 h között végez,
kivéve az azonnali hibaelhárítási munkákat.
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri
égetése
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki avart és kerti hulladékot április 01. és október 31. között éget.
A rendelet teljes szövege megtekinthetô
a www.balatonfenyves.hu honlapon.
Kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat,
hogy a vendégeikkel is ismertessék meg
az elôírásokat, hiszen mindannyiunk közös célja a zavartalan, békés nyaralás
biztosítása.

Üdülôhelyi Fórum
A tikkasztó forróság ellenére június 29-én húszan jelentek meg a községházán
péntek este, amikor a polgármester három képviselô (Gyanó Józsefné, Haszon
Zsolt, és Somogyi István) a község jegyzôje (dr. Tóthné Dr. Sass Mónika), valamint
a hivatal munkatársai (Babaics Attila, Horváth Gábor, és Kiss Péter) jelenlétében
beszámolt a múlt évi fórum óta történtekrôl. Elmondta, hogy milyen felvetéseket
valósítottak meg, tájékoztatta a jelenlévôket az esztendôben érvénybe lépô
teendôkrôl, a község költségvetésérôl, és a megvalósult, illetve folyamatban lévô
fejlesztésekrôl, beruházásokról.
A múlt esztendôben elhangzottak közül megvalósult:
– Perényi utcai útjavítás, gyermek lídó, 130 kerékpár támaszt helyeztünk el,
370 fm-en felújítottuk a partvédelmet a gyermek lídótól keletre, felújítottuk a Száva utca végében a strandon lévô illemhelyet arra napkollektor került, és gyermekpelenkázót
alakítottunk ki. Az új partszakaszon megújultak a padok, és a közvilágítás. Fenyvesalsón a Központi strandon, és a Pozsonyi utcánál medertisztítást végeztünk. Fenyvesalsón a sétányon közvilágítási kandeláberek épültek. Szó esett az Imre majori ivó- és
szennyvíz kiépítésének szükségességérôl, helyzetérôl, az ôszi járdaépítésekrôl, valamint a szemétszállítás helyzetérôl, annak mûködtetésének átalakítási terveirôl.
Továbbá fejlesztési elképzeléseinkrôl: térfigyelô kamerák telepítésérôl, mivel a község bûnözési statisztikája a múlt esztendôben kedvezôtlenül alakult. Ravatalozó
tervezésérôl. Megkezdôdik a strandrekonstrukció folytatására kiírt pályázat összeállítása is, az óvodában vizesblokkot, és sófalat építünk. Ôszre maradt még néhány
játszótér kialakítása (Imre major, strand, és Fenyves-alsó).
Elhangzott, hogy a település gazdálkodása továbbra is stabil. Nincs hitel, azonban
sok a bizonytalanság az önkormányzati, és közigazgatási rendszer, és az oktatás
fenntartásának átalakításával kapcsolatban, melyeknek következménye a költségvetésünk radikális csökkenése lehet.
A fórumon több kérdés is elhangzott. Dr. Gyurkó György a Kaposvári utcából javasolta, hogy a közbiztonság javítása érdekében a rendôrök többet járôrözzenek.
Az utca állapotát a megnövekedett forgalomra való tekintettel is rossznak, balesetveszélyesnek ítélte. Javaslatot tett a szemétszállítás módjára (csak az elszállított
mennyiség után kelljen fizetni). Felvetette, hogy nem lehetne-e Imre majorban a víz
kérdését fúrt kútból megoldani. Javasolta, hogy a Balaton vízpótlását meg kell
oldani. A Bodrog utca állapotáról szólt Rajnai Istvánné. Tóth Lászlóné a Tavasz
utcából sokallta a heti háromszori nyári szemétszállítást, valamint kérte, hogy helyezzenek el utcájának egy meghatározott részén közvilágítási armatúrákat.
A Vas Gereben utca csapadékvizének elvezetését (árok) hiányolta Kovács Péter.
Csala Sándorné Fenyves-alsó állapotáról, annak további fejlesztésérôl, valamint
az ott üresen álló üzlet hasznosításának lehetséges módjáról beszélt. A Kaposvári utca állapotára, ott kerékpárút létesítésének lehetôségére hívta fel a figyelmet
dr. Kenéz Gyôzô. Béres Sándor az Eperjesi utcából elégedetlenségét fejezte ki:
a gyermeklídó(ka)t feleslegesnek tartja, hiányolja a bejáró lépcsôt utcája vonalában, sérelmezte az új padok használatát, nem tartja jónak a Balatonpart utca forgalomtechnikai változtatását, a szemetelés miatt a vendégeket, lakókat hibáztatta.
Két és fél óráig tartott a fórum, melyen a szerény számú jelenlévô aktívan vett
részt. A strand felújítását szinte kivétel nélkül köszönettel fogadták, arról elismeréssel szóltak. (Lombár)
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Nyári szünet az oviban
Június 2-án, szombaton délelôtt tartottuk évzáró ünnepségünket. Eseménydús, programokban gazdag
nevelési évet tudhatunk magunk
mögött. Az idôjárás határozta meg
ünnepségünk helyszínét: a tornabemutatókat még sikerült a szabadban
megtartanunk, a nagycsoportosok
búcsúztatását és a ballagást már az
épületben folytattuk. 12 gyermekünk
kezdi meg szeptemberben iskolai tanulmányait.
Ballagási tarisznyáikat az Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület tagjai
varrták, hímezték és horgolták! Köszönjük a nagymamáknak e kedves
és emlékezetes ajándékot! Pedagógusnap alkalmából Tóthné Csetei
Zsófia, az Szmk elnöke köszöntötte
fel az óvónéniket. Meghatódva és
könnyeinkkel küszködve zártuk a
napot.
Június 4-én, hétfôn becsuktuk az
ovi kapuját, buszra szálltunk és meg
sem álltunk Patcáig, a Katica Tanyáig. Ott már vártak bennünket: egy
órán keresztül a kisfenyôké volt a
szivárvány csúzda és játszóház. Ez
az egy óra napokig tartó élményt jelentett a kicsik számára. A hatvan
percnyi lehetôséget maximálisan kihasználtuk, majd pihenésképpen
kézmûves foglalkozásokon vettünk
részt: a kicsik kavicsot festettek, a nagyok papírvirágokat készítettek az
óvónénik segítségével. Még megnéztük a tanya állatait, birtokba vettük a
kiszuperált járgányokat, de a palánkvárat sajnos nem sikerült elfoglalnunk. Fáradtan de sok-sok élménnyel
gazdagodva tértünk haza. A kirándulás költségeit a Gyermekeinkért Alapítvány Balatonfenyves és az óvoda
szülôi munkaközössége finanszírozta. Nagyon szépen köszönjük!
A nyár számunkra további feladatokat tartogat: a fenntartó önkormányzat támogatásával július, augusztus
hónapban tervezzük felújítani a két
gyermekmosdónkat és sószobát
építünk! A száraz terápiával igyekszünk csökkenteni az ôszi, téli hónapokra jellemzô felsô légúti megbetegedések okozta hiányzásokat.
Az óvodai nyári szünet idôszaka:
augusztus13–31. Elsô óvodai nap:
2012. szeptember 03. Az új szülôk
számára tervezett szülôi értekezlet
idôpontjáról levélben értesítjük az
érintetteket. Mindenkinek kellemes
nyarat és jó pihenést kívánunk!
H. Sz.

3

Felsô sor: Bulyáki István, Hanus Alexandra, Pintér Benjámin, Tasnádi Marcell, Kardos Ákos, Zsigmond Mátyás. Középsô sor: Tóth Gábor, Török Ferenc,
Sziva Klaudia, Bogdán Tamás, László Szilveszter, Németh Cintia. Alsó sor: Nagy Ivett, Fenyár Nikoletta, Máté Kitti, Tokaji Dominika, Máté Róbert.
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Ballagás és tanévzáró iskolánkban
2012. június 16-án 17 ballagó nyolcadik osztályos tanuló tarisznyával a vállán,
virágcsokrokkal a karján búcsúzott iskolánktól. Ünnepként éltük át diákjainkkal
együtt a ballagás pillanatait. Nehéz volt belegondolni abba, hogy a nyolc év,
amit az iskola falai között töltöttek, immár véget ért. Az itt töltött évek összekötöttek bennünket. Annyi minden történt a nyolc év alatt: jó volt felidézni az elsô
napokat, amikor elsôsként megilletôdötten ültek a tanévnyitón. Alsó tagozatos
éveik során újabb és újabb ismereteket kaptak, ez folytatódott a felsô tagozaton is. Kollégáimmal együtt örültünk minden sikerüknek, apró örömüknek, átéreztük a kudarcok okozta fájdalmat, bánatot.
Szeptembertôl más iskolák, más városok várnak rájuk, hiszen valamennyien
továbbtanulnak. Bízunk bennük, hogy a választott iskoláikban helyt állnak, és
sok jót hallunk felôlük. Próbáltunk olyan egyszerû, de örökérvényû értékrendet
tudatosítani bennük, amely elválasztja egymástól a jót és a rosszat. Reméljük
mindez elegendô lesz ahhoz, hogy az új iskolában a kezdeti nehézségekkel
megbirkózzanak. Szeretnénk, ha emlékeik között mindig lenne hely a balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola számára.
Útravalóul átadtam a Vörösmarty Mihály verseibôl összeállított kis könyvecskét, valamint az Emléklapot, mely Nagy László szavait tartalmazza, hogy az iskola falai körül kilépve az ô gondolataik kísérjék ôket az úton.
Ünnepségünk a tanévzáróval folytatódott. 117 kisdiák várta, hogy kimondjam
végre az elbocsátó szép szavakat. Elôtte azonban rövid számvetést végeztünk
a tanév munkájáról, eredményérôl.
Eltelt egy tanév, melynek végén a diákok megkapják munkájuk mércéjét, a bizonyítványt. Természetesen a bizonyítvány közös produktum. Benne van a pedagógus, a szülô munkája, törôdése, de a diákok önrészét, a saját erôt ez nem
helyettesíti. Ki-ki megmérettetik minden tanév végén, hiszen az emberi élet
megmérettetések sorozata.
Az elmúlt tanévben legfôbb célunk az volt, hogy a tanulók belássák: az eredményt elérni csakis kitartó, folyamatos munkával lehet, s a hatékony tanulás elengedhetetlen feltétele a rend és a fegyelem. Minden tanév egy-egy nehezebb
akadály, s eredményes leküzdése, a jól végzett munka örömével kell, hogy eltöltse azt, aki túljutott rajta. A 2011/12-es tanévben elért eredmények tanulóink
többségét ezzel az érzéssel jutalmazta.
Komoly munkát tudhatunk magunk mögött, terveztünk, küzdöttünk, izgultunk
és örültünk egymás sikereinek. Minden nap megérte a munkát. Iskolánkban az
alsó tagozaton a legjobb eredményt az elsô osztály érte el, ôket követi a negyedik osztály. A felsô tagozaton a hatodik osztály tanulmányi átlaga a legjobb.
Gratulálunk!
A könyvek, jutalmak átadása után a Turisztikai Egyesület Elnöke Tóth József
nyújtotta át a díjakat azon diákoknak, akik a Fenyôvirágzás Fesztivál alakalmából rajzpályázaton részt vettek, és helyezést értek el. Alsó tagozat: I. Lôrinc
Csenge 4. osztályos tanuló, II. Iváncsics Anett 2. osztályos tanuló, III. Sólyom
Diána 2. osztályos tanuló, felsô tagozat: I. Nagy Ivett 8. osztályos tanuló,
II. Harmath Klaudia 6. osztályos tanuló, III. Ôsz Tímea 5. osztályos tanuló.
Köszönô szavakkal és virágcsokororral búcsúztunk: Németh Lászlónétól,
Pintérné Stanics Anitától, Török Ferencnétôl, akik nyolc éven keresztül lelkesen végezték a munkájukat a Szülôi Munkaközösségben. A nevelôtestület és
a tanulóink nevében köszönöm a szülôk részvételét tanulóink közös nevelésében, a Szülôi Munkaközösség valamennyi tagjának a rendezvényeken való
közremûködését, támogatását.
Megköszönöm a fenntartó önkormányzatnak, Lombár Gábor polgármester úrnak, a képviselô-testületnek, hogy pozitív hozzáállásukkal segítették az iskola
hétköznapjait, a nevelô-oktató munkát. Tették ezt akár erkölcsileg, akár anyagilag, ez mind a gyermekeket szolgálja, egyben rajtuk keresztül a település
fejlôdését is.
Ezekkel a gondolatokkal lezártam a 2011/12-es tanévet.
Magyarfiné Kalmár Franciska

FENYVESI ÚJSÁG

Fenyô nélkül nincs
fenyôvirágzás
Fenyô Miklós igazi, hamisíthatatlan
rock’n’roll koncertet adott május 11-én
a Fenyôvirágzás Fesztiválon. Kicsik és
nagyok együtt járták a népszerû retro
slágerekre, bizonyítva, hogy a jampi
életérzés még nem ment ki a divatból.
– Járt már nálunk?
– Hogyne jártam volna, hol nem jártam én az országban? De a viccet félre téve, gyermekkoromban itt voltam
úttörôtáborban. Nem pont Fenyvesen,
hanem Alsóbélatelepen, de többször
átjöttünk a faluba. Sok emlék köt a Balatonhoz, régen például nyaralónk volt
Balatonszárszón. Nem lettem hûtlen a
tóhoz, még most is járok ide nagy ritkán, bár már inkább csak átutazóban,
vagy fellépések alkalmával.
– Mikor hazatért Amerikából a családjával, az ottani életstílus csak
vágyálom volt, most pedig egyre inkább amerikanizálódunk.
– Én inkább úgy mondanám, Amerika
közelebb jött hozzánk. Ha nem is földrajzilag, de kulturálisan mindenképpen. Régen az onnan hazatértek
olyan dolgokat meséltek, amit hittek is
meg nem is az emberek. Sokan el
sem tudták képzelni, hogy nézhet ki
egy másik ország, amely annyi mindenben különbözik Magyarországtól.
Régen óriási dolog volt, és kuriózumnak számított, ha valaki eljutott oda,
ma már szinte mindennapos az emberek körében. A zenei munkásságomat persze mai napig nagyban
befolyásolja az odakint eltöltött idô.
Kaptam valami olyan pluszt, egy olyan
élményt, ami azóta sem múlt el. Persze mára ezt elsôsorban a nosztalgia
tartja fenn, és bár Amerikában azóta
nagyon sokszor voltam, azok a dolgok, amikbe gyermekkoromban már
beleszerettem, még ma is ott vannak.
Talán a legtöbb dolog másképp néz ki,
más a technológia, de a hangulat
ugyanaz.
– Néhány évvel ezelôtt foglalkozott
mentorálással. Mi a tanácsa a mostani feltörekvô ifjúságnak?
– …igazat kell mondani. Ezt kicsit átvitt értelemben is mondom. Ha valaki
tehetséget érez magában és még el
is jut odáig, hogy ezt nyilvánosan is
bizonyíthatja, akkor lehetôleg olyan
produkcióval tegye, amit akkor is csinálna, ha soha nyilvánosság elé se
kerülne. Mindezt pedig csak azért,
mert szereti, és mert önmagából jön.
Azt gondolom, mindenki ettôl válik
igazzá és hitelessé. (rk)
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APRÓ
– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújítását,
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 fordítást, tolmácsolást, idegenvezetést,
pályázatírást, vadászatot vállalok.
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, villanybojlerek, elektromos fûnyírók,
egyéb háztartási gépek javítása!
Kránicz István Tel.: 30/904-4527
– Veszélyes fák kivágása, fûnyírás,
kertrendezés, takarítás, lakatosmunkák. Tel.: 85/362-151, 30/986-2565.
– MINDEN AMI VILLANYSZERELÉS!
Farkas András villanyszerelô Lakások, házak, irodák, üzletek, mûhelyek villanyszerelése. Fogyasztásmérô helyek készítése. ÉVÉ felülvizsgálatok. 30/275-1577,
farek01@gmail.com Balatonfenyves, Fenyvesi u. 214.
– Balatonfenyvesen, rendszeres ház
körüli munkára fûnyírás, permetezés, faültetés, sövénynyírás stb. keresek józan életû, megbízható férfi
munkaerôt. Tel.: 30/620-79-80
– Vállalok gépi forgácsolást, féktárcsa
és fékdob szabályozást, benzinüzemû kerti gépek fûnyírók javítását,
valamint láng- és ívhegesztést, forrasztást. Tel.: 20/985-9816 Dobosy
– Tanárnô tanuló felkészítést vállal
fôleg matematika – kémia – fizika tárgyakból a nyárra is. Érd.: 70/541-3042
– Számítógépek javítását, karbantartását vállalom. Orbán János Tel.:
70/379-8301
– Mûanyag nyílászárók beépítése!
Kérjen árajánlatot! Dallos Építôanyagkereskedés 85/363-226
– Redôny értékesítés, szereléssel
együtt is. Alumínium hôszigetelt, mûanyag, szúnyoghálóval is. Érd.:
Dallos Imre építôanyag kereskedô.

HIRDETÉS

–
–

–

–

–

–
–
–

–
–

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, érettségire és nyelvvizsgára való felkészítés szaktanártól Fenyvesen. Tel.:
20/962-2687
ELADÓ mályva színû indiai szônyeg
3×4 méteres 12 000 Ft, kihúzható
tölgy étkezô asztal 8000 Ft, hûtôszekrény 12 000 Ft, több funkciós
babakocsi 12 000 Ft, üveglapos, sötét színû dohányzó asztal 6000 Ft,
elôszobafal 5000 Ft. Tel.: 70/5245615
Mindig-tv, parabola antennák, számítástechnikai- és telefonhálózatok
építése és karbantartása, javítása:
Kolviamár Kft. Kolip Zoltán Tel.:
20/247-2343
Két ajtós akasztós szekrény, 3 ajtós
polcos szekrény, TV állvány, nôi
ezüst ékszerek, nôi bundák, AVON
kozmetikumok, könyvek és egyéb
apróságok eladók. Érd.: 20/4717225 vagy szlivka86@freemail.hu
Kômûves és burkoló munkát vállalok. Zrínyi Péter – 70/334-9402
Kiadó Balatonfenyvesen a Halász
utcában 3 fô részére egy családi
ház. Érd.: 30/594-2814
ELADÓ 1 db 125 literes mélyhûtô
láda, 1 db 4 lángos Karancs típusú
gáztûzhely, 1 db Lehel **-os, 160 literes hûtôszekrény. Érd.: Balatonfenyves, Petôfi u. 102.
Eladó egy Samsung 72 cm-es
sík képernyôs, 7 éves televízió. Ára:
35 000 Ft.
Gitta Fodrászat (férfi, nôi, gyermek)
és körömkozmetika (manikür, pedikür, mûköröm) szeretettel várja
vendégeit Balatonfenyves, Vörösmarty u. 15. sz. alatti üzletében (a
virágbolt mellett). Bejelentkezés: fodrászat 30/321-4146, körömkozmetika 30/716-3258

2012. JÚLIUS
Turul Gyógyszertár
nyári nyitvatartás
Balatonfenyves, Bocskai tér 1.
Tel.: 85/560-012
hétfô–péntek 8.00–18.00
szombat 8.00–13.00
vasárnap 8.00–12.00

Ulti Baráti Kör
A legutóbbi találkozó eredménye:
1. Dégi János, 2. Horváth Tamás,
3. Kiss György. A következô találkozót július 22-én, vasárnap rendezzük meg a Játékbárban. További információ a helyszínen vagy
Hackl Gyulától (tel.: 30/406-2043)
kérhetô.

Az apróhirdetések közzététele díjmentes, a hirdetések tartalmáért felelôsséget nem vállalunk!
Tisztelt Hirdetôink! Kérjük, már a feladáskor jelezzék, mennyi idôre kérik
megjelentetni a hirdetésüket, a hirdetések megnövekedett száma miatt
ugyanis azok egy idô után automatikusan kikerülnek a rovatból. Köszönjük!

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Radák Katalin.
Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter).
ISSN 2063-2622 – Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20.
Nyomdai munkák: PV&P Kft. 7400 Kaposvár, József u. 50.
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Az Ezüstfenyô májusa
A hónap közepén a tánckar és az
énekkar is megmérettetett Balatonszentgyörgyön. A 23 induló közül az énekkar különdíjban részesült, köszönet Cilikének, aki felkészített bennünket. A tánckar is
szép elismerést kapott, annak ellenére, hogy Dórikának nagyon
kevés ideje volt a munkára. Köszönjük nekik.
Az egyesületünk „lányai” különleges felkérésnek örülhettek: a
Kisfenyô Óvoda ballagóinak úti
tarisznyáját hímezhették ki. A finom, szorgos munkának meg is
lett az eredménye, a pedagógusok és gyermekek nagy örömmel
és tetszéssel fogadták. Az anyukák és nagymamák szívük szere-

tetét és jókívánságaikat hímezték
bele, hogy az apróságoknak az
élet útjain nagy szeretetben és
sok szerencsében legyen részük.
Reméljük, ha majd egyszer ôk is
kistarisznyát varrnak, ezt a szeretetet adják tovább az utánuk
jövôknek.
A község májusfája annak rendje
és módja szerint a helyére állítódott, jelezve a tavasz jöttét, integetve a nyaraló vendégeknek,
hogy felkészültünk érkezésükre.
Miután elvégezte küldetését, a
klub tagjai június elsô vasárnapján a szokásos vidámsággal kitáncolták, és megcsinálták a helyet a következô évi fának. A közel
hatvanfônyi közönségünk köré-

FENYVESI ÚJSÁG
ben a tánc mellett az új ruhák is
nagy sikert arattak.
Megemlékeztünk régi vezetônkrôl, Marikáról, Hegedüs Jánosnéról is, aki sajnos már nem lehet
közöttünk. Kimentünk a nyughelyéhez, ahol mécses gyújtással és
virággal tisztelegtünk emlékének.
Mostanra bebizonyosodott, hogy
január óta klubunk nem a „lenni,
nem lenni” formában mûködik,
hanem a jó irány munkálkodik jó
eredménnyel az összetartozásért. Azt gondolom, csak így szabad, csak így érdemes!
Már készülünk a szeptember 19-i
erdélyi kirándulásra, még 8–10
hely kiadó.
További terveink is vannak, de
ezekrôl majd a közeljövôben
írunk.
Máté Jenô

KOCKAVADÁSZAT
E havi rejtvényünk beküldési határideje: július 20. A helyes megfejtôk között a Szabadi Gumiszervíz –
Szabadi Szabolcs felajánlását sorsoljuk ki. Múlt havi rejtvényünk megfejtése: „tüzes liliom, tátorján, gömbös
kosbor” A Tímea Fodrászat – Laskai Tímea ajándékát nyerte: Orsós Rozália, Kossuth u. 77. E havi
rejtvényünkben megfejtendô a vízszintes 8. és 28., függôleges 2. és 4., amelyek fokozottan védett állatok
neveit rejtik.
Vízszintes
1. Teherautó márka 4. Esetleg 6. Náray
Nimród monogramja 9. Trombitahang
10. Befolyásos, gazdag férfi 11. Magyar Állami Vasút röv. 14. Ôszi hónap
röv. 15. ZE 16. Nem mögé 17. Biztos,
hogy tudom! 20. Szorzó szócska
21. Elôde 22. Egyenletes felület 25.
Veszprém patakja 31. Korszak 32.
Ékezettel nôi név
Függôleges
1. Közelben 3. Új létesítményt ad át
5. Cím németül 6. Ôsi ruha és sátoranyag 7. Ismeretlen személy jelölése
12. Alvás kísérôje lehet 13. Ereinkben kering 17. Van felesége 18. Tiltószó 19. Se anyja, se apja 23. Ritka
nôi név 24. AAA 26. EÉ 27. Doktor
röv. 29. Kötôszó 30. Robert Redford
névbetûi
Augusztusi számunk lapzártája
július 20., 12 óra
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FENYVESI NYÁR

JÚLIUS
12. (csütörtök)
19.00 óra
Starlight Dance Company mûsora
Helyszín: Zenepavilon
13. (péntek)
20.00 óra
Retro Party (DJ-FIKIDI)
Helyszín: Csalogány strand
14. (szombat)
20.30 óra
Brandon Thomas – Aldobólyi Nagy
György – Szenes Iván:
Charley nénje
(zenés vígjáték egy felvonásban)
A budapesti Figurák Színjátszó
Társulat elôadásában
Helyszín: Kertmozi
15. (vasárnap)
10.00 órától
Strandparty
Helyszín: Központi strand

PROGRAMOK
27. (péntek)
20.00 óra
Nyár esti zene a Trio Klasszik formációval
Péterdi Gabriella – fuvola,
Kósz Gyöngyi – zongora,
Csontos Kata – ütô hangszerek
Helyszín: Kertmozi
20.00 óra
Retro Party (DJ-FIKIDI)
Helyszín: Csalogány strand

21. (Szombat)
20.00 óra
Kocsmazaj együttes koncertje
Helyszín: Zenepavilon
20.00 óra
Magdolna-napi bál a Joker együttessel
Helyszín: Csalogány strand

8

4. (szombat)
10.00 órától
Strandparty
Helyszín: Központi strand
19.00 óra
Klasszikus Zenei Est a Balatonfenyvesi Zenei Kör mûvészeinek
mûsora
Helyszín: a volt Postás üdülô (Mészáros Lázár u. 2.)

28. (szombat)
Projektzáró rendezvény
14.00 óra
Ünnepség megnyitása
A beruházás ünnepélyes átadása
15.00 órától
Kézmûves játszóház és ingyenes
arcfestés, homokvárépítés, strand
aerobic, spinning a központi strand
lidós területén
16.00 órától
Gyermekmûsor a TRAMBULIN
zenekarral
18.00 órától
Dixieland – Jazz koncert
Mardi Gras Dixieland Jazz Band

10. (péntek)
19.00 óra
Angel Dance Tánciskola mûsora

20.00 órától
Rock & Roll party a Party Band
együttessel
Helyszín: Központi strand, Zenepavilon

16. (hétfô)
20.00 óra
Retro Strand Party
Helyszín: Balatonfenyves-alsói
strand
20. (péntek)
20.00 óra
Retro Party (DJ-FIKIDI)
Helyszín: Csalogány strand

2012. JÚLIUS

AUGUSZTUS
3. (péntek)
20.00 óra
Fiatalok Komolyan
– komolyzenei est –
Soós Orsolya – hegedû
Epres Bernadett – cselló
Tóth Anita – trombita
Lukács Krisztina – fuvola
Szarvas Anna – fuvola
Czánicz Nóra – zongora
Helyszín: Kertmozi
20.00 óra
Retro Party (DJ-FIKIDI)
Helyszín: Csalogány strand

20.00 óra
Retro Party (DJ-FIKIDI)
Helyszín: Csalogány strand
20.30 óra
Korokon át a Barokktól napjainkig: 400 év táncai a TRIOLA Fúvósegyüttes mûsora
Helyszín: Kertmozi

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A programokkal kapcsolatos esetleges változások a
www.balatonfenyves.hu és a
www.balatonfenyvesen.hu
oldalakon találhatók.

