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Forró üdvözlettel… kezdte képeslapját egy ismerô-
söm, hogy az otthon maradókkal érzékeltesse a Balaton
világának idei aktuális idôjárását. Amelynek nyûgét per-
sze ebben az idôszakban az egész országban megta-
pasztalták, megszenvedték. Kánikulai meleg, a tó vizének
hômérséklete sok esetben közelítette a 30 fokot (a part-
közeli igen sekély szakaszokon ezt meg is haladta).
A nyári felkészülést minden esztendôben mi az aktuális
idényben már megkezdjük, hiszen a megtapasztaltakból
fogalmazzuk meg a következô esztendô fejlesztési irá-
nyait, vagy csak pusztán azokat a teendôket, amelyek
munkánk minôségét javítják, mûködésünk költségeit
csökkenthetik.
Összességében mondhatjuk, hogy a júniusi egy hét ki-
vételével ideális strandidô volt, így ebben az eszten-
dôben is sokan látogattak el hozzánk. Egzakt módon a
vendégforgalom közelítô adatait csak késôbb tudjuk
meg, mivel még nem folytak be az adók a községházára.
Az azonban tény, hogy egy erôs hétvégén a Központi
strand területérôl harminc köbméter körüli szemét-
mennyiséget szállítottunk el.
Ezen településrészen a közlekedés délelôtt 11 órától le-
lassult, nehézkessé vált. Munkatársaim szerint sok eset-
ben több ezer ember is tartózkodott ezen a partszaka-
szon, így vélhetôen a strand vendéglátó egységei is jól
profitáltak. A nyári idényt persze nem lehet csak egy
strand forgalma alapján lemérni, de irányadó lehet, to-
vábbá ilyenkor, amikor még olyan frissek az élmények, a
közelmúlt tapasztalásai, egyszerûbb azokból következ-
tetéseket levonni. Természetesen, ha meglesznek a kur-
taxából befolyt adó pontos adatai, valamint a Turisztikai
Egyesület méréseit összegezni lehet, tudunk majd pon-
tosabb képet is adni.
Összességében elmondható, hogy amit lehetséges, meg-
tettük a sikeres nyár érdekében. Elkészült a partvédelem-
nek az Eperjesi utcától keletre fekvô szakaszának a re-
konstrukciója, világításának, utcabútorainak fejlesztése, új
játszóeszközt telepítettünk, kerékpártárolókat létesítettünk,
felújítottuk a Száva utca végében a strand területén álló
szociális blokkot, abban gyermekpelenkázót is kialakítot-
tunk, annak melegvíz ellátását napkollektorral biztosítjuk.
Igyekeztünk a körülményekhez képest szebb, tisztább kör-
nyezetet kialakítani, fenntartani, ami az utolsó idôszak fona-
las zöldalga virágzástól eltekintve látványosan sikerült is.
Programjaink, melyeket ebben az esztendôben elôször 
a Turisztikai Egyesület szervezett, a szokott színvonalon
kellemes idôtöltést jelentettek, szép élményeket szerez-
tek vendégeinknek. Jobb éttermeink igazi gasztronómiai
élményekkel várták az éhes nyaralók ezreit. Persze a
gyorsmérleg készítése közben is szembetûnik, hogy van
még tennivaló, minôségben, mennyiségben, vendégsze-
retetben. Amennyiben a tennivalókban érdekelt körök
minden szereplôje lehetôségeihez képest annyit tenne,
mint a község maga – bizakodással tekinthetnénk a
2013-a üdülési idény elé, melyre egyébként a felkészü-
lés megkezdôdött. Lombár Gábor

TÜZEK, HAGYOMÁNY

Valamikor a nem is olyan régmúltban, nagy tüzeket rak-
tak körben a partokon, északon és délen is, meg persze
Fenyvesen a nyártól búcsúzó polgárok augusztus 20-án
alkonyatkor. Aztán mulattak, iszogattak, daloltak, emlé-
keztek baráti körben és baráti hangulatban mindarra,
ami a már mögöttük lévô hetekben velük és körülöttük
történt. Búcsú és örömtûz? Elsô hallásra mintha ellent-
mondana egymásnak ez a két fogalom. Pedig össze-
békíthetôek. Ha meggondoljuk, a jóízû elköszönés 
éppen arról szól, hogy nyugtázzuk az addigi együttlét
örömét. Persze akkor, ha az, amitôl elköszönünk, olyas-
mi, amire mindig szívesen emlékezünk. És pontosan
ilyen egy jól sikerült fenyvesi nyár.
A mai modern idôkben ezek a szezonzáró emlékezô tü-
zek ritkább esetben jelentenek közösségi eseményt, de
azért elô-elôfordul kinek-kinek saját nyaralója kertjében,
szomszédai, barátai társaságát élvezve. Közösségi ese-
mény lett viszont, hála a Turisztikai Egyesületnek, egy
másfajta örömtûz élvezete. Azé a tûzijátéké, amelyet eb-
ben a csúcsminôségben elôször tavaly produkáltak, s
idén ismét ragyogtak az égen a fények, a partra látoga-
tók ôszinte örömére (fotó: Márton László, nézzék meg
még az augusztus 20-ki ünnepségekrôl készült fotó-
összeállítást lapunk 3. oldalán)



FENYVESI ÚJSÁG KISBÍRÓ 2012. SZEPTEMBER

2

ADÓÜGYEK 
Kérem figyeljenek, hogy az adófize-
tési kötelezettség II. félévi részleté-
nek befizetésére vonatkozóan azon
ügyfeleinknél, akik nem  tesznek ele-
get kötelezettségüknek – s írásban
nem jelzik átmeneti fizetési nehéz-
ségüket – meg kell indítanunk a vég-
rehajtási eljárást.
Az ingatlannal kapcsolatos bármi-
lyen változást – amely érinti az adó-
kötelezettséget – 15 napon belül az
adóügyi irodán személyesen, telefo-
non, faxon vagy e-mailen bejelenteni
szíveskedjenek. (például: tulajdon-
jogváltozás, lakcímváltozás, rendel-
tetésváltozás-átminôsítés).

IDEGENFORGALMI ADÓ 
(KURTAXA)
Az idegenforgalmi adófizetési köte-
lezettség egész esztendôben terheli
azt a személyt, aki nem állandó la-
kosként az önkormányzat illetékes-
ségi területén legalább egy vendég-
éjszakát eltölt. A törvény továbbra is
mentesíti a 18. életévét be nem töl-
tött magánszemélyt, valamint aki az
önkormányzat illetékességi területén
lévô üdülô tulajdonosát vagy bér-
lôjét, továbbá a használati jogosult-
ság idôtartamára a lakásszövetkezet
tulajdonában álló üdülô használati
jogával rendelkezô lakásszövetke-
zeti tagot, illetôleg a tulajdonost, a
bérlô hozzátartozóját, valamint a la-
kásszövetkezet tulajdonában álló
üdülô használati jogával rendelkezô
lakásszövetkezeti tagot, használati
jogosultságának idôtartamára annak
hozzátartozója. A hozzátartozó ér-
telmezésében a Ptk. 685.§.b. pontja
az irányadó. Az adó mértéke nem
változott: 300 Ft/fô/vendégéjszaka.
Évrôl évre hangsúlyozzuk, a kurtaxa
befizetésének fontosságát. Minden
így beszedett forint mellé – a koráb-
bi évhez képest már nem egyet 
hanem – másfél forintot kapunk az
állami költségvetésbôl. Fontos ez va-
lamennyiünk számára, hiszen ez is
hozzá tud járulni településünk kiadá-
saihoz, melybôl fejlesztjük, szépítjük
községünket.
Kérjük a szállásadókat, hogy to-
vábbra is tájékoztassák vendégeiket
a kurtaxa fizetési kötelezettségükrôl

(melynek beszedése, bevallása, be-
fizetése azonban a szállásadó köte-
lessége).

TALAJTERHELÉSI DÍJ, 
ZÖLDHULLADÉK, LOMTALANÍTÁS,
KÖRNYEZETÜNK
A környezetterhelési díjról szóló tör-
vény értelmében 2012. február 01
napjától a talajterhelési díj mértéke
120 Ft/m3 összegrôl 1200 Ft/m3-re
emelkedik, így az ettôl az idôponttól
keletkezett szennyvíz után maga-
sabb díjat kell majd fizetni. A talaj-
terhelési díj megállapítása bevallás
alapján történik. Amennyiben a köte-
lezett nem tesz eleget bevallási köte-
lezettségének, úgy a DRV. Zrt. által
megadott adatok alapján történik az
adó megállapítása. Ha az ingatlan
tulajdonosa ráköt hivatalosan a
szennyvízelvezetô hálózatra, úgy e
tényrôl bejelentési kötelezettsége
van.
A zöldhulladékot ebben az esz-
tendôben április 1 és október 31 kö-
zött minden második szerdán szállít-
ja el a szolgáltató (AVE Zöldfok Zrt.),
majd egy utolsó napon november
28-án.
Önkormányzatunk lomtalanítási ak-
ciót szervez, ezért kérjük, hogy
szeptember 13–16 között a lim-lo-
mot (háztartásokban elhasználódott
tárgyak, eszközök) helyezzék el in-
gatlanuk elôtt a közterületre. Nem
tartoznak ebbe a fogalomkörbe a
kommunális, a növényi eredetû, va-
lamint az építés során keletkezett
hulladékok, törmelékek!
Fontos, hogy a köztéri és szelektív
hulladékgyûjtôk rendeltetéstôl eltérô
használata  nem része ez egyes in-
gatlanok háztartási hulladékkezelé-
sének!!!
2012.április 01–október 31. között az
ÉGETÉS TILOS! Helyette kérjük
igénybe venni a zöldhulladék szállí-
tás szolgáltatást.
A közterületen lévô fák kivágását a
jegyzô engedélyezi. A fa kivágása
esetén gondoskodni kell annak pót-
lásáról is. A kérelem részletes felté-
teleirôl, érdeklôdjenek a polgármes-
teri hivatalban. Rendeletet alkotott
Balatonfenyves képviselô-testülete a
település nevét viselô fenyô-fafajták

kivágásának szabályaira, azt kérel-
mezni kell. Azt a polgármester bírál-
ja el, azok pótlását is elrendelve.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a telkük
elôtti nyílt csapadékvíz elvezetô ár-
kok, illetve az ingatlanok megközelí-
tését elôsegítô gyalogos és gépko-
csibejárók alatti átereszek kitisztítá-
sáról, a jogszabályi elôírások alap-
ján, gondoskodni szíveskedjenek.
Az engedéllyel rendelkezô víziállá-
sokat a határozatokban szereplô
határidôig a mederbôl el kell távolíta-
ni, azok engedélyezését a Közép-
dunántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelô-
ség végzi. Cím: 9000. Székesfehér-
vár Pf.137. Telefon: 22/514-300.

A közigazgatás  reformja kapcsán
a jövô esztendô elejétôl várható
változásokról a község honlapján
tájékoztatást adunk.

Polgármesteri Hivatal munkarendje
Hétfô–csütörtök közötti munkanapo-
kon 7.45–16.00 óráig, 
pénteken 7.45–14.45 óráig
Ügyfélfogadás: munkanapokon
8.00–12.00 óráig illetve 
hétfôn, szerdán 16.00 óráig.
Kérjük, hogy a munkánkkal kapcso-
latos észrevételeiket, javaslataikat,
kérdéseiket jutassák el hozzánk,
osszák azt meg velünk, hogy azokat
tudjuk hasznosítani.
A községben folyó munkát a kép-
viselô-testület üléseirôl készült nyil-
vános jegyzôkönyveiben figyelem-
mel kísérhetik, amelyek megtalálha-
tók a községi könyvtárban, valamint
a község honlapján – www.balaton-
fenyves.hu.
A honlapon tudnak tájékozódni az
aktuális híreinkrôl, az éves rendez-
vényeinkrôl, 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

Lombár Gábor
polgármester

Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika
jegyzô

ÔSZI INFORMÁCIÓK 2012
a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal tájékoztatója
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Fotó: Márton lászló

SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR
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A Kisfenyô hírei
Az intézmény kapuinak bezárásával, a nyári szünetben sem tétlenkedtek az
óvoda és a polgármesteri hivatal dolgozói. Három jelentôs projekt megvaló-
sításán dolgoztunk valamennyien, ki-ki hozzáértése szerint. Az egyik legfon-
tosabb feladatunk volt a gyermekmosdók felújítása. Idôszerû volt a munka
elvégzése, hiszen még az eredeti állapotok uralkodtak a két helyiségben 
– idônként sok-sok kellemetlenséget okozva. Az óvoda bezárásával egy
idôben azonnal megkezdôdtek a bontási munkálatok. Új, csúszásmentes
burkolatokkal tettük biztonságosabbá a padlókat, a szintén új szerelvények-
kel pedig remélhetôleg megszüntettük a korábban nem kívánatos és feles-
leges vízcsepegést, a kellemetlen szagokat. A farost elválasztó paneleket
falakkal váltottuk ki, melyek tovább emelik gyermekeink komfortérzetét.
Az idô rövidsége miatt úgy kellett a munkálatokat tervezni és megszervez-
ni, hogy az óvoda mûködését ne akadályozzuk. Ezért a teljes befejezésig
nem tudtunk eljutni, de a végsô munkálatok már a mindennapi életünk
megzavarása nélkül is folytathatók lesznek!
Köszönettel tartozunk Lombár Gábor polgármester úrnak és községünk
képviselôinek az anyagi támogatásért, valamint azoknak az embereknek,
akik a hétvégéiket is nekünk szentelték, hogy a kicsik idôben birtokba ve-
hessék a megszépült mosdóhelyiségeket!
Szintén a gyermekek javát szolgálja majd az a sószoba is, melyet egy fe-
leslegessé vált irodahelyiségbôl alakítottunk ki. Május hónapban a szü-
lôknek egy kisfilm levetítésével mutattuk meg terveinket. Szinte mind-
annyian pozitívan fogadták az új lehetôséget, hiszen köztudott a sóterápia
jótékony hatása. Több család kilométereket kénytelen autózni, hogy aszt-
matikus és felsô légúti megbetegedésben szenvedô gyermekeiknek ilyen
kezelést vegyen igénybe, természetesen nem ingyen. A szobában több
négyzetméternyi parajdi sótömböt helyezünk el, egy borovi fenyôbôl ké-
szült rácsos fal mögé, mely ionizálja a helyiség levegôjét. Azoknak a gyer-
mekeknek tartunk majd itt foglalkozásokat a nap folyamán (tizenöt-húsz
percben), akik szülôi kérés illetve orvosi javaslat alapján igénylik azt.
Szintén köszönet illeti az önkormányzatunkat a megvalósításhoz nyújtott
anyagi támogatásért!
Amennyiben a terveink realizálódnak, egy többmilliós pályázati támogatás-
hoz juthat a Kisfenyô Óvoda! Már a nyár elején elkezdtük a munkát, hogy
az NFÜ, a Társadalmi Megújulás Operatív Program óvodafejlesztésre kiírt
támogatására benyújthassuk pályázatunkat. A pályázat célja az, hogy az
óvoda a támogatás segítségével optimális személyi és tárgyi feltételeket
tudjon biztosítani a kisgyermekek számára, személyiségük kibontakoztatá-
sához: kognitív és nem kognitív készségek elsajátításának elôsegítésével,
a játék elsôdlegességének és fontosságának elismerésével és kudarcmen-
tes iskolakezdéssel.
A megvalósításhoz helyi, regionális és országos szinten is az integrált
megközelítést kell alkalmazni, bevonva valamennyi érintett felet – így a
családokat is.
Óvodánk pedagógusai több, szakmájukba(n) jól felhasználható és beépít-
hetô továbbképzésn vehetnek majd részt, például: óvoda-iskola átmenet
támogatása, az átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetû gyermekek
integrációja érdekében, magatartási nehézséggel küzdô gyermekek keze-
lése, új szemlélet a család – óvoda kapcsolatában.
Eszközbeszerzésre is lehetôséget ad a pályázat: az óvoda udvarának fej-
lesztését valamint informatikai eszköztárunk bôvítését tûztük ki célul.
Bízunk a pályázat sikerében!
Végezetül még egy örömteli hír: (az írás megjelenésekor már véget ér) az
idei fafaragó tábor, melynek alkotó mûvészei, óvodánk udvari kapuját vará-
zsolják, varázsolták újjá! Gyönyörû munkájukkal sok-sok örömet okoznak
mindannyiunknak! Nagyon szépen köszönjük!

H.Sz.

Iskola 
– állami kézben?
A nemzeti köznevelésrôl szóló
2011.évi CXC Törvény (Nkt) alapján
az általános iskolák fenntartása
2013. január 1-tôl átkerül az állami in-
tézményfenntartó központokhoz, míg
az óvodai nevelés-ellátás továbbra is
az önkormányzatok feladata marad.
A törvény módosítása alapján fô
szabályként a háromezer fôt meg
nem haladó lakosságszámú önkor-
mányzatok esetén (és Balatonfeny-
ves ilyen) mind a személyi mind pe-
dig a dologi kiadásokat az állam 
finanszírozza. A törvény azonban
lehetôséget biztosít arra, hogy ezek
az önkormányzatok vállalják az álla-
mi intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingó
és ingatlan vagyon mûködtetésérôl
való gondoskodást.
Jelenlegi információink szerint az álla-
mi mûködtetés mindenre kiterjed, te-
hát a központi költségvetésbôl finan-
szíroznák a pedagógusok, és a tech-
nikai személyzet béreit, az intézmény
létesítményeinek költségeit, a mûköd-
tetés dologi kiadásait.
Ebben az esetben nem tudjuk, hogy
mi alapján, és ki fogja meghatározni
az intézmény oktatáson kívüli tevé-
kenységének lehetséges formáit,
azok szükséges létszámát, költségeit.
Amennyiben az önkormányzat to-
vábbra is vállalná ezt a feladatot, nem
egyértelmû továbbra sem, hogy ka-
punk-e, és ha igen mennyi állami nor-
matívát a feladatellátáshoz, vagy azt
teljes egészében a saját bevételeink-
bôl kell finanszírozni?
Az elmúlt néhány évben 120 millió fo-
rint körül volt az iskola költségvetése,
ebbôl 40 millió volt az állami normatí-
va, a többit a község költségvetésébôl
tettük mellé (mintegy 80 millió forin-
tot/év) amit köszönhetôen az átgon-
dolt, és óvatos gazdálkodásnak eddig
tudtuk teljesíteni, de vajon jövôre,
2013-ban milyen gazdasági erônk
lesz? Hiszen hírlik az is, hogy az ön-
kormányzatok jövôre 30–40 száza-
lékkal kevesebb normatívát kapnak.
Minden döntés e közben szinte ha-
laszthatatlan. Hiszen szeptember 30-
áig az önkormányzatoknak ki kell nyil-
vánítaniuk a további mûködtetésben
való részvételre a szándékukat, majd
október 31-ig döntést is kell hozni. Ug-
runk a sötétbe? Mert ugrani muszáj! 
A legfontosabbról gyermekeink oktatá-
sáról a jövônkrôl van szó! (Lombár)
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Hangos kopácsolás mutatja az irányt a régi mozi felé, finom fû-
részpor száll a levegôben, majd egy láncfûrészes ember tûnik fel.
Szerencsére nem engem vesz kezelésbe, egy farönköt kezd el
formázni. Tôle nem messze egy férfi baltával hasít nagyobb dara-
bokat egy fekvô rönkbôl. A mozi közepén két gerenda fekszik egy-
más mellett, rajtuk virágmotívumok, elôre megrajzolva. Egy har-
madikon éppen dolgoznak, formálódnak az indák és a virágok, a
vésô mélyen a fába vág. Készítôje úgy látszik inkább a kézi fara-
gásra esküszik: – Géppel ezt nem lehet. Ez ahhoz túl precíz mun-
ka – magyarázza. Ám ahogy megyek tovább, egy másik faragás,
egy dombormû csiszolóval készül, percek alatt mélyül a forma, a
kalapját lengetô ember ingje fodrozódni kezd a szélben.
Úgy látszik ki erre, ki arra esküszik. Látszik, hogy még a tábor ele-
jén tartunk, a falu egyik leendô üdvözlô táblájára még csak most
rajzolja fel Tapolcai Sanyi bácsi a címert, a másikon azonban már
alakulnak a fenyôfák, csiszoló segítségével emelkednek ki a lap
síkjából. Repkednek a faforgácsok, a torkomat kaparja a por, de
rajtam kívül úgy látszik, ez senkit sem zavar. Megszokták. Ez az
életük, a hobbijuk. Idén nincsenek sokan, csak tízen. A feladat is
kevesebb, hiszen tavaly az aradi vértanúk szobrait faragták. Nagy
kihívás volt, de megérte. Most többnyelvû köszöntô táblák készül-
nek, amivel a hozzánk érkezôket üdvözölhetjük. Községünk alapí-
tója, Széchenyi Imre is kap egy szobrot, valamint az óvoda kapu-
ja újul meg kézzel faragott virágmintás oszlopokkal.
Nemrég egy itt nyaraló ismerôsömmel a park felé bicikliztünk, és
megkérdezte tôlem, honnan vannak ezek a szobrok, honnan 
hozták ôket. Büszkén mondtam, hogy itt készültek, mivel minden
évben augusztus végén faragótábort szerveznek nálunk. Kicsit
gondolkozott, majd rávágta: nem semmi…

(rk)

Ha augusztus: faragótábor

Fotó: Márton lászló
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– 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

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

– 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.

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

– 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

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

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

– 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.
B.fenyves, Nimród u. 35/2 Tel.:
85/363-226

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

– Mindig-tv, parabola antennák, szá-
mítástechnikai- és telefon hálóza-
tok építése és karbantartása, javí-
tása: Kolviamár Kft. Kolip Zoltán
Tel.: 20/247-2343

– Kômûves és burkoló munkát válla-
lok. 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 li-
teres hûtôszekrény. Érd.: Balaton-
fenyves, Petôfi u. 102.

– Eladó egy Samsung 72 cm-es sík
képernyôs, 7 éves TV Ára: 35 000 Ft.

– Gitta Fodrászat (férfi, nôi, gyermek)
és körömkozmetika (manikür, pe-
dikür, mûköröm) szeretettel várja
vendégeit Balatonfenyves, Vörös-
marty u. 15. szám alatti üzletében
(a virágbolt mellett). Bejelentkezés:
fodrászat 30/321-4146, körömkoz-
metika 30/716-3258

– Családi ház Balatonfenyves köz-
pontjában szeptember 1-tôl hosszú
távra kiadó. Fûtési lehetôség:
cserépkályha és gázkonvektorok.
Ár megegyezés szerint. Érd.:
30/691-7027

– ELADÓ: 1 db szakszerûen szétbon-
tott cserépkályha 80×80×170, há-

rom oldalú, falhoz építhetô, egy ak-
nás; 1 db 4 kalóriás vegyes tüzelé-
sû hamutárolós, elején cserép kivi-
telû hátsó füstcsöves kályha; 1 db
kétrészes 1960-as szekrény, két-
ajtós + kétajtós vitrines dió színû, 
2 db hozzá illô függönykarnissal;
1 db lábbal hajtós, mûködô Singer
varrógép, 1 db 80 literes, egy évet
használt villanybojler, 1 db Siesta
gázkályha. Érd.: mtibi55@freemail.hu
vagy 20/374-1729

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

– Balatonfenyvesen a Vörösmarty u.
130. alatt albérlet hosszabb távra
bútorozottan kiadó szeptembertôl.
40 000 Ft + rezsi. Telefon: 20/356-
9076.

– Megbízható utazási iroda színvo-
nalas kiadó nyaralókat keres. Tel.:
30/544-7189

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

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.

Októberi számunk lapzártája

szeptember 20.

Ulti Baráti Kör. A legutóbbi talál-
kozó eredménye: 1. Hackl Gyula, 
2. Ekker Csaba, 3. Bogdán László.
A következô találkozót szeptember
16-án, vasárnap rendezzük meg 
a Játékbárban. További információ 
a helyszínen vagy Hackl Gyulától
(tel.: 30/406-2043) kérhetô.
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Két keréken Londonba

Testvéremmel, Annával és anyukám-
mal csatlakoztunk a Siófok és kör-
nyéke Diáksport Egyesület merész
vállalkozásához: 14 nap alatt bicik-
livel kitekerünk Siófokról Londonba,
ahova mintegy 1850 kilométer meg-
tétele után az Olimpia Megnyitójának
napjára terveztük az érkezést. Lázas
elôkészületek és sok szervezés után
2012. július 14-én elindult kis csapa-
tunk a siófoki Víztorony elôl. Tíz gye-
rek, négy felnôtt és egy kísérôautó 
alkotta a konvojt.
Már az elsô nap nagy kihívással kel-
lett szembenéznünk, még Magyaror-
szágon olyan szélviharba kerültünk,
hogy a bicikli még a lejtôn sem gurult
gyorsan. Az esô sem kímélt bennün-
ket, de estére megérkeztünk elsô
szálláshelyünkre, ahol sátrat feszítet-
tünk, és fáradtan lefeküdtünk. Más-
nap folytattuk utunkat, átszeltük
Ausztriát, Németországot és Francia-
országot. Nagyon szép tájakon halad-
tunk át, tekertünk a Duna, a Neckar
és a Kinzig folyó partján, majd a hosz-
szú francia szakaszt kellett legyôz-
nünk. Az idôjárás sajnos nem volt 
ekkor sem kegyes hozzánk, nagyon
sokszor eláztunk, és szinte egész vé-
gig széllel szembe haladtunk.

Az út így fárasztó volt, de a kísérô-
autóban lehetôség nyílt pihenésre is.
Rengeteg kalandban volt részünk
közben, nagyon jól éreztük magun-
kat, sokat nevettünk és viccelôdtünk.
Sajnos a rossz idôjárás miatt egy nap
késést sikerült felhalmoznunk. Mivel
a hazaútra szóló repülôjegyet nem
tudtuk késôbbi dátumra cserélni, nem
maradt más hátra, mint hogy a hiány-
zó kilométereket az utolsó szálláshe-
lyünkön görgôn tekertük le.
Felejthetetlen volt a Franciaország 
és Anglia közötti kompos átkelés is.
A komp nyolc emeletes, és rengeteg
autót és embert tud szállítani.
Az Olimpia Megnyitó Ünnepségének
napján megérkeztünk Londonba,
ahol sikerült az Olimpiai Stadion mel-
letti parkolóban fotókat készítenünk 
a csapatról. Az ott ôrködô motoros
rendôrök még azt is megengedték,
hogy felüljünk a motorjaikra. A fotó-
zás után a csomagokat és a kerék-
párokat felpakoltuk a kísérôautó
utánfutójára és metróval mentünk a
repülôtérre. Július 27-én éjfélkor ér-
keztünk meg Budapestre.
Egyik szponzorunk, a Budapest Bank
lelkes csapatának köszönhetôen a
bank Facebook oldalán az érdek-

lôdôk folyamatosan követhették az
utunkat, beszámolókat olvashattak
és fotókat láthattak a csapatról. Ké-
szült rólunk két rövidfilm is, ami a
YouTube-on látható „Két keréken
Londonba” címmel.
Az út örök életre szóló élményt jelen-
tett az összes résztvevônek.

Lelkó Bora

SZENT ERZSÉBET 
PLÉBÁNIA
Az iskolai vallásoktatásra jelen-
tkezô gyerekeinket a plébánosnál –
de az iskolában is lehet –, jelentsék
a szülôk szeptember hónap folya-
mán. A plébánosnál személyesen,
a vasárnapi misék után. Elsô áldo-
záshoz, bérmáláshoz szükséges
még a vallásoktatáson kívül a va-
sárnapi, rendszeres szentmisén
való részvétel (mise után kell irat-
kozni, mert hosszabb misemulasz-
tás esetén nem lehetséges a
szentségek felvétele). A vallásokta-
táson részt vevô gyermekeinknek
ingyen adom a könyveket, katekiz-
must, mint eddig is.

Ify Géza plébános
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Vízszintes

11. Háziállat 12. Figyelmes, nem
álmos 13. Égtáj felôli 14. Igekötô 
16. Nem gyakran 17. Múlt idô jele 
18. Védelmezô 20. EEÉ 22. Munka
argóban 24. Sör viccesen 25. Meg-
oldottam, megcsináltam 27. Terror-
elhárítási Központ röv. 29. Vásá- 
rolsz 

Függôleges

1. Ilyen állat a rák 2. Vés 3. Ereink-
ben kering 4. Üzletlánc 5. Balkezes 
6. SRK 7. Éva párja 8. DNS-ben lévô
örökítô sejtanyag 9. Tüzet szüntet 
10. Nem szabad elmondani 15.
Mókus 19. Alattomos 20. Szán-
tóeszköz 21. Elme 22. MZE 23.
Hiányos Etel 26. Kötôszó 28.
Egészségügy röv.

E havi rejtvényünk beküldési határideje: szeptember 20.
Múlt havi rejtvényünk megfejtése: „…gyümölcsnapot tartok.” Garai Pivíz és
Szikvíz ajándékát nyerte: Parrag Ferenc, Vadász u. 2.

KOCKAVADÁSZAT

Hol a víz?
Hangzott el augusztus második 
felében egyre többször a kérdés
vendégeink körében és körébôl.
Látványos tények igazolták a meg-
hökkenés jogosságát: az augusz-
tust a siófoki vízmérôn 50 centi-
méter körüli értékkel kezdhettük, és
azóta s az elôrejelzések szerint
várhatóan az elkövetkezô hetekben
sem lesz jelentôs mennyiségû csa-
padék a Balaton vízgyûjtôjén.
Vannak, akik indulatosak, és össze-
esküvés elméleteket gyártanak,
mely szerint valakik folyamatosan
eresztik a Siót, sôt, nem átallják 
bizonygatni: egyetlen éjszaka alatt
15 centiméterrel csökkent a tó víz-
szintje… Noha van logikus, és 
elfogadható magyarázat is, mely a
tényeken alapul – nevezetesen,
hogy déli szélben eltolja a légmoz-
gás a vizet a parttól, ami aztán né-
hány napon belül újra megjelenik 
(a szélerô csökkenését követôen).
Egyébként is, a Sió-zsilip teljes ki-
nyitása esetén napi 1–1,5 centimé-
terrel csökkenhet legfeljebb a víz-
szint, hangsúlyozom 24 óra alatt! 

Több nem fér le a csatornán, még
ha valaki azt orvul akarná is…
A Balaton természetes tó, próbálja
élni a saját életét. Ezt mi, a haszná-
lói jobb esetben nem veszünk figye-
lembe, illetve elkövetünk mindent,
hogy ezt ne tehesse. Igaz, miköz-
ben kiváló szakemberek figyelik, 
folyamatosan kutatják ökológiáját,
annak változásait a Limnológiai 
Intézet kebelén belül, még konfe-
renciákat is tartunk, számtalan
szervezet alakult „megmentéséért”,
de igazán gazdája most sincs. A jo-
gi státusa szerint a tulajdonosa a
Magyar Állam, kezelôje a Közép
Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
(KDT VIZIG), de ahol igazán foglal-
koznak, persze erejükhöz mérten,
ügyes-bajos dolgaival, az a Siófoki
Vízügyi Kirendeltség. Az önkor-
mányzatok pedig a kijelölt strandok
kezelôi feladatait látják, láthatják el.
De mindezek ellenére: hol a víz?
A 2000–2003 közötti négy esz-
tendôben az átlagos alatti csa-
padék egy egész esztendônyi 
csapadékhiányt okozott, több mint
600 mm/évi mennyiség hiányzott.
2005-tôl hat esztendôn keresztül a

helyzet normalizálódott, így a vízál-
lást sikerült a szabályozási maxi-
mum (110 centiméter) közelében
tartani. 2010 második felében szo-
katlanul nagy mennyiségû csapa-
dékot kaptunk, ennek során a víz-
szint a megengedett szabályozási
maximumtól majd 20 centiméterrel
volt magasabb, ennek elengedése
kötelezôen megtörtént 2011 máju-
sáig. Ezen idôpont óta vízeresztés
a tóból nem történt (15 hónapja).
Növelik a vízszintet a csapadék, 
a hozzáfolyások, míg jelentôsen
csökkentik a vízeresztés, a párol-
gás, valamint a tóból történô víz-
kivitelek.
A rendkívül csapadékos 2010 után
egy rendkívül száraz esztendô kö-
vetkezett 2011-ben, mely idô alatt
az év elsô hónapjában a vízgyûj-
tôre az átlagtól 40 százalékkal 
kevesebb csapadék hullott, közben
a kiváló idôjárásnak köszönhetôen
30 nap volt amikor a napi maximum
hômérséklet meghaladta a 30 fo-
kot. Ilyenkor a napi párolgási vesz-
teség 1,5 centiméter. Vagyis 30 nap
alatt 45 centiméter! Hát itt a víz!
(Lombár)
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