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BEKÖSZÖNT 
A MIKULÁS

December ötödikén eljött a Mikulás – kedves
krampusz leánya kíséretében – a községháza
nagytermébe. Már nagyon várták ovisaink és az
alsó tagozatos kisdiákok. Miután énekeltek, ját-
szottak, a nagyszakállú megígérte nekik, hogy
hamarosan megérkezik majd csomagokkal teli
szánja az iskolába, az óvodába is. Most Körte
bohócot hozta magával, aki vidám hangulatú
mûsort produkált a kicsiknek.
A Kincses Színház mûsorát az ovi Szülôi Mun-
kaközössége és a Gyermekeinkért Alapítvány
szponzorálta. Köszönjük!

Az év legszebb napjai következnek. Közeleg a
szeretet és a béke ünnepe. A karácsony elôtti négy
hét a készülôdés és várakozás jegyében telik. Ad-
ventkor megszépül a község. A napok elôre halad-
tával egyre több kis fény csillan fel az éj sötétségé-
ben a házak ablakán és a kertek kisfenyôin, melyek
meghitt hangulatot teremtenek. Egy kicsit meseor-
szágban érezhetjük magunkat.
Advent azt a lehetôséget tartogatja számunkra,
hogy befelé forduljunk, és megkeressük magunk-
ban azokat a magokat, amelyek a valódi értékekrôl
szólnak. A családok ôrzik a szeretet meleg légkö-
rét. Úgy szervezik a napokat, hogy több idôt töltse-
nek családtagjaikkal, beszélgessenek, együtt díszít-
gessék otthonukat és játsszanak gyermekeikkel.
A karácsony a béke ünnepe. Egy pillanatra megál-
lunk a rohanó világban, félretesszük gondjainkat, a
fiók mélyén lapuló befizetetlen csekkjeinket, nem
törôdünk a hírekkel, mert ez a pár nap csak a 
családé. Összegyûlik a nagyasztal körül az egész
rokonság, gyerekek, szülôk, nagyszülôk és dédik.
Felidézzük az év legszebb pillanatait, minden
szépséget és jóságot elraktározunk a jövô évre a
lelkünkben. Az ünnepi vacsora illatán átszûrôdik 
a csillagszóró, gyertya és fenyô illata. Egy pillanat-
ra a szó elcsendesedik, a szív felmelegszik. Majd 
a meleg szobában körülálljuk a fát, elénekeljük a
„Kiskarácsony, nagykarácsony”-t, meghitt zenére
kibontjuk az ajándékokat, megláthatjuk a felcsillanó
szemekben a szeretetet.
Pótolhatatlan érzés! 
A karácsonyi ajándékban szimbolikusan benne van
egy darabja a szeretetünknek, a lényünknek. A ka-
rácsony ajándéka nem drága ajándék, hanem vala-
mi olyannak az odaadása magunkból, ami nekünk
kedves és fontos. Ami hozzánk tartozik, azt átad-
juk, és ezzel mintegy átadunk magunkból is egy
darabot.
Élvezzük hát ki, hogy adhatunk és kaphatunk, ad-
juk meg a módját a karácsonynak, hiszen egy 
évben egyszer van ilyen. Áldott karácsonyt és na-
gyon békés, boldog új évet Fenyvesnek! Szalai
Krisztina

BOLDOG KARÁCSONYT és 
ÚJ ESZTENDÔT KÍVÁNUNK

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!
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November 15-én került sor a képvi-
selô-testület munkaterv szerinti ülé-
sére. „A területfejlesztés 2014–2020
közötti idôszakban” címmel tájékoz-
tatót hallgattak meg a képviselôk So-
mogy, Magyarország és az Európai
Unió jelzett idôszakban megvalósítható
fejlesztési elképzeléseirôl, mely abban
az esetben válik pályázhatóvá és meg-
valósíthatóvá, amennyiben ennek gaz-
dasági alapját az unió tagországai
meghatározzák, annak felosztási ará-
nyait elfogadják. A tájékoztatót Holovits
Huba, Balatonföldvár polgármestere a
Megyegyûlés Területfejlesztési Bizott-
ságának elnöke tartotta.
Elfogadta a testület a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról, és az el-
múlt ülés óta történtekrôl szóló polgár-
mesteri jelentést. A napirend tárgyalá-
sa során felvetôdött, hogy a Hajózási
Szabályzat megváltoztatásával kap-
csolatban hozott döntésünk végrehajtá-
sát – mely a partner miatt késlekedik –,
fel kell gyorsítani. Meg kell keresni is-
mételten országgyûlési képviselônket,
egyeztetni a helyi Vitorlás Egyesülettel,
valamint a Vitorláskikötô megvalósítá-
sára vállalkozó gazdasági Társasággal
(Elôny Kft.).
Elfogadta a Képviselô testület a Fo-
nyód–Balatonfenyves Önkormány-
zatok Szolgáltatástervezési koncep-
cióját, mely a két település Alapszol-
gáltatási Intézményének egyik alapdo-
kumentuma.
Nagyon hosszú egyeztetés, informá-
ciószerzés elôzte meg az Általános Is-
kola mûködtetésérôl szóló nyilatko-
zat kimondását. Az egyeztetések során
az egyértelmûvé vált, hogy a törvényal-
kotó is folyamatos idôzavarban volt: a
november 15-i nyilatkozat-tételi végha-
táridô is már a harmadik volt. Az elôzô
határidôkhöz képest ezen a napon sem
rendelkeztünk több információval, kér-
déseink rendre megválaszolatlanok
maradtak. A döntés elôtti utolsó pillana-
tokban is két vélemény ütközött: kétféle
módon látták a képviselô-testület tagjai
a helyi általános iskola, így a fenyvesi
iskoláskorú gyermekek továbbra is ma-
gas színvonalú oktatását, nevelését
biztosítottnak.
A továbbra is önkormányzati mûködte-
tésnek semmi olyan biztosítéka nem
látszik a jelenlegi jogi szabályozások
ismeretében, amelyek az állami mû-
ködtetéssel hasonló jogosítványokat
biztosítanának az anyagi hátteret bizto-
sító önkormányzatnak. Az iskola vizio-
nált megszûnése, a település közéleté-
bôl való esetleges kiesése (a gyerme-
kek nem szerepelnek a helyi és nemzeti

ünnepeken) pusztán feltételezések,
ezek a megfontolások nem vezethet-
nek felelôs döntéshez. Ugyanakkor
költségvetésünk, és a kormányzati nor-
matívák bizonytalansága, az a tény,
hogy a döntést megváltoztatni csak a
következô választások utáni évben
(2015-ben) lehet – túl sok esetlegessé-
get jelent.
A jelen helyzetben az iskola, a gyer-
mekek, így az egész település érdekét 
az államnak mûködtetésre átadás je-
lentette, melyrôl névszerinti szavazás-
sal voksoltak a képviselôk, és ezt a
döntést minôsített szavazati aránnyal
hozták meg.
Elfogadták a testület tagjai a település
belsô ellenôrzési ütemtervét, annak
ellenére, hogy a közigazgatási átalakí-
tások során a kistérségek – amennyi-
ben arra a volt tagtelepüléseknek van
hajlandósága – csak más szervezeti
formában mûködhetnek. A jelenleg
végzett feladatok közül éppen a belsô
ellenôrzés, ami az elmúlt esztendôk-
ben jól, a települések munkáit segítve
mûködött. Persze van még olyan fel-
adat (Alapszolgáltatás, Központi Ügye-
let … stb.), amelyeket a továbbiakban
is ajánlatos lenne együtt s így olcsób-
ban mûködtetni.
Döntött a testület a vidékfejlesztési mi-
niszter által kiírt „az Európai Mezô-
gazdasági, és Vidékfejlesztési Alap-
ból a falumegújításra, és fejlesztésre
LEADER Helyi Akciócsoportok közre-
mûködésével 2012-tôl igénybe vehetô
támogatások” címû pályázat benyújtá-
sáról, melynek során játszóteret, illetve
a ravatalozó felújításának egy részét
kívánjuk elvégezni, illetve megkezdeni.
A téli hóeltakarítási és síkosság
mentesítési munkálatok végzésére
megfogalmazta a testület az árajánlat
kérés mûszaki tartalmát, a megbízottat
meghívásos árajánlatkéréssel választja
ki a testület három tagjából álló eseti 
bizottság.
Megfogalmazták a képviselôk a Köz-
ponti strandi önkormányzati üzlethe-
lyiségek (bérlemények) további bér-
beadásának feltételeit. Ennek értel-
mében a tavalyi bérleti díjakat, valamint
a hulladékszállítás meghatározott ösz-
szegét kell a bérlôknek két részletben
megfizetniük. Azt az üzletet, amelynek
bérlôje a fentiekben megfogalmazott
feltételekkel nem vállalja a további bér-
lést, üzemeltetésre meghirdetjük.

November 30. rendkívüli ülést tartott
a testület.
A szeptemberi közgyûlésen vetôdött 
fel az igény, hogy az alacsony vízállás

miatt most még az ôsz, illetve lehe-
tôség szerint a tél folyamán kellene el-
végezni a szükséges medertisztítási
munkákat. Árajánlatok bekérése után
született meg a döntés, hogy a Pozso-
nyi, Avar, és István utcák elôtti meder
szakaszokat (majd 2000 négyzetmétert)
még ebben az esztendôben meg kell
tisztítani, egyben a kivitelezôvel egyez-
tetni kell, árajánlatot kell kérni a Fenyves
alsói strand elôtti terület tisztítására.
Térfigyelô kamerák telepítésére be-
nyújtott pályázatunk kimenetelének, il-
letve a jövô évi pályázati lehetôségek
ismeretében ismételten kíván ezzel a
nagyon fontos településbiztonsági kér-
déssel foglalkozni a testület. Az elôké-
szítések során a térfigyelô kamerák
helyérôl az illetékes rendôrségi szak-
emberekkel ismételten egyeztetni szük-
séges.
A Balatonfenyves Imremajor ivó-
vízminôség javítása címû pályáza-
tunk önerejének csökkentése érdeké-
ben a Belügyminisztérium által kiírt EU
Önerô alapra is pályázunk, mely során
a valamivel több mint 9 millió forintos
önerô, valamivel több mint 3,6 millió fo-
rintra csökken.
Felülvizsgálta a testület a helyi adó-
rendeleteket melyeknek – az egyes
adótörvények és azzal összefüggô
törvények módosításáról szóló törvény
alapján –, szükségessé vált a módosí-
tása. Ezek a telekadóról, az idegenfor-
galmi adóról, a helyi iparûzési adóról
szóló rendeleteink. A módosítások
csak a törvény által hozott változásokat
vezetik át a helyi rendeleteken, azok
mértékét nem érintik.
Az esztendô utolsó, decemberi köz-
gyûlésén ismételten kíván foglalkozni 
a testület a Fonyód–Balatonfenyves
Víziközmû Társulat végelszámolás-
sal való megszüntetésérôl. Addig in-
formálódni kell, hogy mi az oka, hogy a
településen a be nem fizetett érdekelt-
ségi hozzájárulások mértéke miért nö-
vekedett egy esztendô alatt több mint a
duplájára.
Sürgôsségi indítványra döntöttek a kép-
viselôk egyhangú szavazással, hogy a
személyi juttatások elôirányzatát fél 
havi illetménynek megfelelô összeggel
megemeli – tekintettel arra, hogy janu-
ártól változások lesznek az oktatás, és
a közigazgatás terén (Járások kialakítá-
sa). A döntés a település minden alkal-
mazottját érinti.
Zárt ülésen másodszori pályáztatás
után a testület minôsített többséggel 
(4 szavazat) Hackl Szilviát a Kisfenyô
Óvoda volt vezetô óvónôjét bízta meg
az intézmény elkövetkezendô idôszak-
ban való vezetésével.
Megbízatását 2013. január 1-tôl kezdi
meg. (Lombár)

A községházáról jelentjük
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...végre
a saját kezünkbe kell vennünk dolgaink intézését!
Megalakult a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás

Valamivel több mint tíz esztendeje, 2002. júniusában írtuk alá azt a konzorciális
szerzôdést, melynek értelmében 204 település (Somogy és Tolna települései) 
arra szervezôdött, hogy 65 százalék uniós, 25 százalék kormányzati és 10 száza-
lék önkormányzati hozzájárulással megvalósítsa az ISPA/KA projektet, melynek
során hulladéklerakókat (Ordacsehi, Som, és Cikó), komposztáló telepeket (Ba-
latonkeresztúron, és Tamásiban), hulladékudvarokat (Balatonkeresztúron, Siófo-
kon, Enyingen, Tabon, és Tamásiban), valamint Keresztúron hulladéklerakó állo-
mást létesítettünk. Ezen kívül szállító jármûveket, egyéb eszközöket, vásároltunk,
szelektív hulladékgyûjtô pontokat alakítottunk ki: valamivel több mint 13 milliárd fo-
rint vagyont hozva létre. A terheket a települések az úgynevezett lakos egyenér-
ték alapján – ami nem azonos a lakosság, vagy ingatlanszámmal – viselték.
A projekt a gesztori feladatokat ellátó Siófok város képviselôje szerint 2010. de-
cember 31-vel lezárult – errôl azonban még hivatalos dokumentumot nem 
láthattunk, még mi sem, akik a konzorciumi tagi tanács tagjaként hulladékgaz-
dálkodási kistérségeket (én a Délnyugat Balatonit) képviselünk.
A projekt pénzügyi zárása és a beruházás keretében beszerzett eszközök,
megvalósult létesítmények és megszerzett ingatlanok tulajdonjogának
rendezése a mai napig információink szerint nem történt meg.
Kötelezettséget vállaltunk a konzorciális szerzôdésben, hogy a létrehozott va-
gyont használjuk annak mûködtetésére, a közös tulajdon kezelésére pedig Tár-
sulást hozunk létre.
Ezért dolgozunk már hosszú ideje, több mint egy esztendeje, ezért kívánta a
gesztor a somi lerakó köré, annak fejlesztése okán megszervezni a Társulását,
melynek céljaival nem értettünk egyet, ezért az Ordacsehi lerakó körzetében
megszerveztük a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulást, amely
október 10-én 56 település támogatásával megalakult, néhány napon belül be-
jegyzése megtörtént, mûködését megkezdte.
Céljaink, hogy egy teljesen tiszta, és mindenre kiterjedô vagyonmegosztást köve-
tôen az általunk létrehozott vagyont mindnyájunk hasznára mûködtessük, mely-
nek végeredménye egy általunk létrehozott közszolgáltató társaság létrehozása.
Ennek a társaságnak feladata kell, hogy legyen, hogy a törvényes lehetôségek
feltárásával, és azok alkalmazásával átvegye a hulladékgyûjtés, szállítás köz-
szolgáltatásának végzését, és az ártalmatlanítás felelôsségteljes feladatait –
úgy hogy számunkra hozzon elsôsorban eredményeket, hogy a közszolgálta-
tási díjak legyenek arányban a szolgáltatás mértékével, és minôségével.
Végre saját kezünkbe kell vennünk dolgaink intézését!

Lombár Gábor

Járda épül 
térkôbôl
Az idei tervezett fejlesztések
keretében folytattuk a járdaépí-
tést a Mária utcában, a Daru 
és a Pacsirta utca között és a
Fenyves alsói strand elôtt, vala-
mint elkészült két járdaszakasz
a Fenyvesi utcában

Gömbkôrisek
Fenyvesen
2012-ben a képviselô-testület
komoly pénzösszeget különí-
tett el fásításra, egy elôzetesen
elfogadott koncepció terv alap-
ján. Egyeztetve a 7-es fôút ke-
zelôjével, a Magyar Közút Non-
profit Zrt. Illetékes szakemberei-
vel, megvalósult a Vörösmarty
utca fásítása: a Bevásárló és a
Garay utca között.

Januári számunk lapzártája

2012. december 28.
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Fagy elleni védelem
A tél közeledtével szeretnénk felhívni Part-
nereink és Fogyasztóink figyelmét, a téli
fagyvédelem és víztelenítés fontosságára.
Közös érdekünk a fagykármentes tél, ezért
mérôelfagyás elleni kampányt hirdet Társa-
ságunk. A kampány célja, hogy a fogyasz-
tók idôben tájékozódjanak a veszélyekrôl,
és felhívjuk a figyelmüket a megelôzésre, a
szakszerû teendôkre.
Egy nyereményakciót is indítunk, melynek ke-
retein belül a Fogyasztók 2013. január 10-ig
küldhetik be fotós beszámolójukat az óvin-
tézkedéseikrôl. A résztvevôk között pedig
egy háromnapos hévízi fürdôbelépôt sorso-
lunk ki. További információk, részletek a
www.drv.hu honlapon érhetôek el. DRV Zrt.

Járási hivatal alakul
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2013. január 01. napjától, fonyódi szék-
hellyel megalakul a járási hivatal, ahová átkerülnek az okmányirodai, szo-
ciális igazgatási, gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok. Ettôl a naptól a
szociális ügyek közül az alanyi jogú ápolási díjakkal, az alanyi jogú köz-
gyógyellátással, idôskorúak járadékával és egészségügyi szolgáltatás
igénybevételére jogosító hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyek tar-
toznak a járási hivatal hatáskörébe. A sokakat érintô rendszeres gyermek-
védelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmeket továbbra is a polgár-
mesteri hivatalban kell benyújtani, a kérelmet a jegyzô bírálja el.
További tájékoztatásért forduljanak a Polgármesteri Hivatalhoz.

Balatonfenyves Község Önkormányzata
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Immár ötödik alkalommal rendeztük
meg – november közepén – vígassá-
gokkal kiegészített Márton-napi vá-
sárunkat.
Emlékszem, az elsô évben még csak
az óvónénik és dadusok által, alvás-
idôben készített ajándéktárgyakat 
kínáltuk eladásra. A csekélyke bevé-

telt mesekönyvek beszerzésére fordí-
tottuk.
Majd évrôl-évre bôvült a kínálat:
anyukák, nagymamák is bekap- 
csolódtak az elôkészületekbe és 
egyre több eladásra szánt portéka 
jelent meg a vásártérré alakított 
aulánkban.

Szülôi kezdeményezésre igazi vásári
hangulatot teremtettünk. Minden vá-
sárban fontos szerepet játszik a gaszt-
ronómia: mi, Somogyiné Zsuzsi pogá-
csáival valamint libazsíros és libamá-
jas kenyérrel (persze lilahagymával és
savanyú uborkával megbolondítva) kí-
náltuk vendégeinket, akik forró gyü-
mölcsteával olthatták szomjukat.
Ilyenkor elmaradhatatlan program
még a táncház, a kézmûves foglalko-
zás és a lámpás felvonulás – az óvo-
da épülete körüli utcákon.
Idén kiemelkedôen sok ajándéktár-
gyat kaptunk, jó érzéssel töltött el
bennünket a rengeteg felajánlás, amit
ezúton köszönünk meg!
Sok egykori ovis növendék is ellátoga-
tott hozzánk, ami szintén szívet melen-
getô érzés. Jó volt együtt látni az isko-
lás diákokat a kis ovisokkal, miközben
ugyanazon asztalnál ülve öltögették,
ragasztották libás témájú alkotásaikat.
Köszönjük mindazok segítségét, akik
felajánlásaikkal, munkájukkal hozzájá-
rultak e kellemes délután megvalósítá-
sához és köszönjük a vásárlást, mely-
lyel az szmk bevételét gyarapították,
így támogatva óvodás gyermekeinket.
A vásáron készült további képeket az
óvoda honlapján tekinthetik meg az
érdeklôdôk.

H. Sz.

Szombat 
a suliban
Október 27-én, szombaton még kel-
lett mennünk iskolába. Szerencsénk-
re a tantestület úgy döntött, hogy ezt
a napot szórakozással tölthetjük el.
A délelôtt folyamán két elôadást tar-
tottak a felsôsöknek, az alsósok pe-
dig játszóházban tölthették el a na-
pot, ahol többek között kézmûves
foglalkozások várták ôket.
A felsôsök elsô elôadása a dohány-
zásról és a vele járó egészségkáro-
sodásról szólt. A másik elôadás kicsit
jobban lekötötte a figyelmünket, mivel
a mentôsök sok szemléltetôeszközt
hoztak magukkal. Olyan problémákat
tártak elénk, amelyek a mindennapi
életben is elôfordulhatnak. Például
egy autós balesetnél hogyan kell ki-
segíteni a sérültet.
Az elôadások végeztével következett
a játék és a szórakozás. Pingpongoz-
hattunk és volt egy nagy ugráló vár,
amelyet nemcsak az alsósok és a fel-
sôsök, hanem az ovisok is élvezhet-
tek. Sokat ugráltunk, nevettünk, és
persze estünk-keltünk. Ezután követ-
kezett az ebéd, ami a gyerekek köré-

ben nagy sikert aratott, ugyanis piz-
zát tálaltak fel nekünk.
Köszönjük a tantestületnek, hogy ezt
a napot ilyen kellemesen tölthettük el
az iskolában. Mindenki sok érdekes
információval gazdagodott.

Czobor Lúcia és 
Pucskó Rozi Zselyke

Márton-nap a kisfenyôknél

Téli szünet az iskolában:
2012. december 27–

2013. január 2.
Az utolsó tanítási nap:

2012. december 21.
Az elsô tanítási nap:

2013. január 3.
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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 fordí-
tást, tolmácsolást, idegenvezetést,
pályázatírást, vadászatot vállalok.
ajogbolcsoje@gmail.com 
Tel.: 30/472-8704

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

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

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

– MINDEN AMI VILLANYSZERELÉS!
Farkas András villanyszerelô Laká-
sok, házak, irodák, üzletek, mûhelyek
villanyszerelése. Fogyasztásmérô he-
lyek készítése. ÉVÉ felülvizsgálatok.
30/275-1577, farek01@gmail.com
Balatonfenyves, Fenyvesi u. 214.

– Tanárnô tanuló felkészítést vállal fô-
leg matematika – kémia – fizika tár-
gyakból. Érd.: 70/541-3042

– Számítógépek javítását, karbantar-
tását vállalom. Orbán János Tel.:
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.
Balatonfenyves, Nimród u. 35/2 Tel.:
85/363-226

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

– Mindig-tv, parabola antennák, számí-
tástechnikai- és telefon hálózatok épí-
tése és karbantartása, javítása: Kol-
viamár Kft. Kolip Zoltán 20/247-2343

– Kômûves és burkoló munkát vállalok.
Zrínyi Péter Tel.: 70/334-9402 

– Kiadó Balatonfenyvesen a Halász ut-
cában 3 fô részére egy családi ház.
Érd.: 30/594-2814

– ELADÓ 1 db 125 literes mélyhûtô lá-
da, 1 db 4 lángos Karancs típusú
gáztûzhely, 1 db Lehel **-os, 160 lite-
res hûtôszekrény. Érd.: Balatonfeny-
ves, 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 központ-
jában szeptember 1-tôl hosszú távra
kiadó. Fûtési lehetôség: cserépkály-
ha és gázkonvektorok. Ár megegye-
zés szerint. Érd.: 30/691-7027

– ELADÓ: 1 db szakszerûen szétbon-
tott cserépkályha 80×80×170, három
oldalú, falhoz építhetô, egy aknás;
1 db 4 kalóriás vegyes tüzelésû ha-
mutárolós, elején cserép kivitelû 
hátsó füstcsöves kályha; 1 db kétré-
szes 1960-as szekrény, kétajtós +
kétajtós vitrines dió színû, 2 db hoz-
zá illô függönykarnissal; 1 db lábbal
hajtós, mûködô Singer varrógép, 1 db
80 literes, egy évet használt villany-
bojler, 1 db Siesta gázkályha. Érd.:
mtibi55@freemail.hu vagy 20/374-
1729

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

– ELADÓ 1 db újszerû, megkímélt 
3 funkciós babakocsi esôvédôvel,
kék-drapp 10 000 Ft, 1 db bébi ringa-
tó új állapotban, fémvázas 5000 Ft, 
1 db színes játszószônyeg, felpaten-
tolható oldalakkal 4000 Ft. Érd.:
20/383-5206 

– ELADÓ 1db CHICCO háromkerekû,
nagyon szép babakocsi (bézs-piros-
kék); 1 db GRACO háromfunkciós
babakocsi babahordozóval, autós
adapterrel. Dönthetô, sportkocsivá
alakítható, téliesíthetô; és 1 db nagy,
összecsukható utazóágy szivaccsal.
Érd.: 70/334-9403

– Eladó egy megkímélt állapotú, 16-os
gyermek kerékpár 5000 Ft és egy

HAJDÚ 120l-es villanybojler, új álla-
potú 25 000 Ft. Érd.: 30/520-4789

– Kézi hajtású szecskavágót vennék.
Tel.: 30/576-1281

Az apróhirdetések közzététele díjmen-
tes, a hirdetések tartalmáért felelôs-
séget 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 automati-
kusan kikerülnek a rovatból. Köszönjük!

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.

Kicsi Turi-Muri
Angol–Holland Használt Ruházat

Balatonfenyves
Megnyitottunk!

Sok szeretettel várunk minden 
kedves érdeklôdôt új boltunkban.

Folyamatos akciók, bálabontás hetente.
Nyitva tartás: hétfô, kedd, csütörtök

7.30–17,
Szerda, péntek, szombat 14–17 óráig.

Bevásárló utca 1. (a Coop mellett)

ULTI BARÁTI KÖR. A legutóbbi
találkozó eredménye: 1. Tillmann 
József, 2. Horváth Tamás, 3. Dégi
János. A következô találkozót de-
cember 16-án rendezzük a Játék-
bárban. További információ hely-
színen vagy Hackl Gyulától

(30/406-2043)  kérhetô.

Ha nyugodt szilveszter estére

vágyik, akkor a Hubertus-

Hofban a helye! Éttermünk de-

cember 31-én különleges mû-

sorral s fogásokkal várja Önö-

ket! Az ötfogásos menü ára

6950 helyett 5900 Ft/fô. Bôvebb

információ:

06-85-560-930,

www. hubertushotel.hu

Nagy Ildikó falugazdásszal

az alábbi telefonszámon lehet
idôpontot egyeztetni: 30/571-1892
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Karate-hírek
Megköszönve az önkormányzat
2012. évre biztosított 200 000 Ft-
os támogatását, örömmel jelent-
jük, hogy 2012. júliusában a Ba-
latonszárszón évente megrende-
zett egyhetes karate táborban is-
kolánkból 15 gyermek vett részt.
A támogatásnak köszönhetôen,
fejenként 13 200 Ft-tal tudtunk
hozzájárulni, a közel 30 000 Ft-
os táborköltségekhez.
A tábor idén is felejthetetlen él-
ményt nyújtott a gyerekeknek,
hiszen a napi két kemény ed-
zésnek köszönhetôen ilyenkor
rengeteget fejlôdnek fizikailag
és technikailag is. A tábor szer-
vezôi azonban a szórakozásról
sem feledkeztek meg, az ország
több településérôl érkezô gyere-
kek a közös balatoni fürdôzés-
nek, esti tábortüzeknek és kö-
zös játékoknak, sátorozásnak
köszönhetôen szoros barátsá-
gokat is kötnek ilyenkor.
2012. októberétôl újra megkez-
dôdött a verseny idôszak, és en-
nek köszönhetôen már mosta-
náig nagyon szép eredményeink
is születtek:

– 2012.10.20. IV. Dráva Kupa,
Barcs
Fehér Dóra – kata bronz
érem; Fehér Bálint – kata
ezüst érem, Magyarhoni Sára
– kata arany érem, csapatban
arany érmes lett a Balaton-
Budo csapata

– 2012.10.21. III. Goju-Ryu Szi-
get Kupa, Szigetszentmik-
lós
Péter Márk – kata bronz érem,
kumite ezüst érem

– 2012.11.03. Balaton Karate
Kupa, Siófok
Péter Márk – kumite bronz
érem

– 2012.11.24. XVII. WKF Kara-
te Diákolimpia, Budapest
Péter Márk – kumite 10–11
éves fiú haladó kumite 10.
hely

– 2012.12.01. Melter Mikulás
Kupa, Ercsi
Fehér Dóra – kata bronz
érem; Fehér Bálint – kumite
bronz érem; Rózsahegyi Niko-
lett – kata ezüst érem; Sáfár
Zsófia – kata bronz érem; Pé-
ter Márk – kumite arany érem,
csapatban ezúttal ezüstérmet
szereztünk.

Természetesen most egy kis téli
szünet, pihenés és regeneráló-
dás következik, hogy aztán
2013. márciusától a karatékák
újult erôvel vehessenek részt az
elkövetkezô megmérettetése-
ken.
Ezúton szeretném megköszönni
magam és szülôtársaim nevé-
ben a Balatonfenyvesi Általános
Iskolának, hogy ingyenesen biz-
tosítja a tornacsarnokot a gyere-
kek edzéseihez, köszönöm a te-
lepülés polgármesterének és
képviselôinek, hogy a mai nehéz
gazdasági helyzet ellenére tá-
mogatták idén is fiatal sportoló-
inkat: remélem, hogy az elért
eredmények önmagukért be-
szélnek!
Továbbá köszönöm Somogyi
Péter edzônek a remek munká-

ját, és azt, hogy a gyerekeknek
lehetôséget ad arra, hogy ennyi
versenyen megmutathassák tu-
dásukat, és így öregbíthessék
településünk hírnevét!
Végezetül a sportolók nevében
szeretném megköszönni a szü-
lôk segítségét és támogatását,
hiszen nélkülük nem juthatná-
nak el a gyerkôcök ennyi hely-
színre!
További információkat és képe-
ket találhatnak az elért ered-
ményekrôl, versenyekrôl a
www.balatonbudo.hu internetes
oldalon.
A gyerekek és a magam nevé-
ben mindenkinek Kellemes Ün-
nepeket és Nagyon Boldog Új
Esztendôt kívánok!

Kovács Anikó

KOCKAVADÁSZAT rovatunk
anyagtorlódás miatt decemberi
számunkból kimaradt. A no-
vemberi rejtvény megfejtése:
A templomba / Hosszú sorba /
Indulnak el ifjak, vének, / Az én
kedves kis falumban. (Ady) 
A Turisztikai Egyesület ajándé-
kát nyerte: Kômives Zoltán,
Madarász utca 6.
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A Balaton még álmosan nyújtózik az
éjjeli ködpaplanja alatt. Nem akarózik
még felkelnie, hiszen olyan jól esik

még egy kicsit aludni. A felszínén ka-
csák kisebb csapata próbál reggeli-
hez jutni. A túlsó parti hegyek a las-

san-lassan felszakadozó ködben
kezdenek feltûnni. A tó mégis a len-
gedezô gyenge szél hatására egy-
szer kénytelen ,,eltolni” a ködtakaró-
ját, és ,,felébredni”.
A felszálló köd mögül egyre jobban 
lehet most már látni a túlsó partot. Fel-
tûnnek egyre jobban a homokszige-
tek, hiszen a vízállás mostanában
eléggé alacsony. A parton a magas
fák lehullajtott levelei vonják be az uta-
kat, járdákat tarka levélszônyegükkel.
A tavon csak egy-két horgász próbál-
ja a csónakjáról megkísérteni a sze-
rencséjét. Hátha sikerül egy jó fogás.
Egyelôre, úgy gondolom, hogy csak 
a reménye van meg ennek. Minden
csendes, mintha a nyár mozgalmas-
ságát akarná így kipihenni ez a még
így, ,,kihaltan” is szép vidék. Talán 
ez a csend is azt szolgálja, hogy kipi-
henten, a jövô nyárra minden vonat-
kozásban felkészülve várjon minket,
az itt üdülôket vissza erre a nemcsak
télen-nyáron, de minden évszakban
nagyon szép vidékre.
Balatonfenyves! Jövôre Veled ugyan-
itt. Visszajövünk! 

Halász István

Ôszi part

Fotó: Haszon Zsolt

Az ünnep szertartásai
Római katolikus szentmisék:

ÉJFÉLI MISE december 24-én 21.00 órakor 

a Fenyves alsói templomban,

22.00 órakor a Szent Erzsébet templomban.

A vasár- és ünnepnapi szentmisék idôpontjai 

nem változnak.

A Mária-templomban 9 órakor,

a Nagytemplomban 10.30-kor 

az Alsóbélatelepi kápolnánkban 

szombatonként 17 órakor,

de itt novembertôl–márciusig 

csak minden utolsó szombaton 16 órakor 

lesz szentmise.

A református istentiszteletek idôpontja:
December 23. advent 4. vasárnapja 

délután 1/2 4,
december 25. karácsony elsô napja 

délután 1/2 4,
úrvacsorai alkalom

2013. január 1.
Újév, úrvacsorai alkalom.

Ezen kívül az istentiszteleti rend 
továbbra is a megszokott:

a hónap második és negyedik vasárnapján 
délután 1/2 4-kor tartunk istentiszteletet.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt 

és kedves családját a

2012. december 16-án 14 órakor tartandó

ADVENTI HANGVERSENYRE,

a balatonfenyves-alsói Mária templomba.

Megtekinthetô lesz 
a Jézus születését idézô betlehem,

melyet a Bojtor család készít.

Program:
Szentmise,

A Fekete István Általános Iskola
tanulóinak betlehemes játéka,

Bárdos Lajos Nôi Kar elôadása,

Balatonmáriai–Balatonkeresztúri Férfiak 
Éneklô Csoportjának mûsora.

Mindenkit szeretettel várunk!
Egyházközségi Testület
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