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TÍZNAPOS ÜNNEP

Úgy hozta a naptár, hogy nem túl nagy erôfeszítéssel

mindenki akár tíznapos ünnepet is rendezhetett ma-

gának meg a családjának. Ez azért talán már ele-

gendô idô, hogy regenerálódjunk, hogy pihenjünk, s

hogy szeretteink – kisebb s nagyobb közösségeink –

körében megtaláljuk az ünnep igazi, valóságos üze-

netét. A karácsonyét s az új esztendôét is, mindkettô

a kezdetet jelenti, valami újat szimbolizál, várakozást,

kapunyitást, s ezért mindig: változást. Most, 2013-ban

különösen így van. Elolvasva a szomszédos hasábon

sorakozó sorokat, jól láthatják, érzékelhetik, merôben

más, ami most kezdôdik. A ránk kényszerített bátor-

sághoz meríthettünk erôt ebbôl a tíz napból, a békés

utolsó napokból. S az ünnepi események egyikeként

egy valóságos kaput is avattunk: a kisfenyô Óvoda új,

szépen faragott bejáratát. A tavalyi fafaragótábor kö-

zös munkája, de különösen sokat tettek hozzá varázs-

latához Horváth László, Kiss János, Nagy János,

Naszvadi István, Garay Imre és természetesen Tapol-

cai Sándor. Köszönjük! (A karácsonyi készülôdés

eseményeirôl, egy elkésett Mikulás megérkezésérôl 

s a község karácsonyi rendezvényeirôl 3-5. oldalán

adunk közre képösszeállítást.)

Semmi se lesz mostantól, az új esztendôtôl úgy, ahogy
eddig volt. Már ami az önkormányzat, Fenyves mûködé-
sét, polgárai és nyaralópolgárai évtizedek alatt megszo-
kott hivatali környezetét, ügyes-bajos ügyeik intézésé-
nek módját, gyerekeink iskoláztatását illeti. És ezzel
még korántsem értünk a felsorolás végére. Kevesebb
lesz a közös pénzünk (igaz, a feladatunk is, de egyelôre
csak bízhatunk abban, hogy ez nem csak nekünk, de
mindnyájunknak elônyös változást jelent majd.
Decemberben – s korábban is, de fôleg és csak az utol-
só fél esztendôben számos olyan törvény és kormány-
döntés született, amelyek alapjaikban írják át kétezer-
tizenhárom szabásmintáját. Az életünket.
Lehetne azon meditálni, hogy az ilyen forradalmi válto-
zások súlyos kockázatokkal járnak s nem csak a forra-
dalom résztvevôire nézve. Hogy a gondosan elôkészített
társadalmi reformok viszont sokkal kevesebbel. Mert ha
igaz is mindez, s higgadt mérlegeléssel mindenki ugyan-
erre a következtetésre jutna, itt és most már nincs helye
semmiféle oppozíciónak. Tudomásul kell vennünk, végre
kell hajtanunk. De közben tudni: ami jön, az minden ele-
mében a mi személyes és közösségi kockázatunk.
Kétezertizenháromtól véget ér a rendszerváltozás nagy
terve és tette: az önkormányzatok megalapítása és pá-
lyára állítása. Mostantól más a pálya, és más a funda-
mentuma is. Jobb vagy rosszabb? Megtudjuk. Sajnos
még az se biztos, hogy hamarosan.
A tények, a történtek és az elôzmények higgadt szám-
bavételével talán valami támasztékot is találhatunk,
hogy meggyôzzük magunkat is: jobb is jöhet. Elvégre
nyilvánvaló: maga az önkormányzati rendszer rengeteg
pénzbe kerül, s rengeteg pénz az most nincs. Már egy
ideje sincs, s nem is lesz egy ideig. Meg kell találni az 
állam és rendszerei finanszírozásának takarékosabb
megoldásait.
De ha egy önkormányzat – mint a fenyvesi – megala-
kulása óta szilárd alapokat teremtve munkájához, (hi-
tel)veszteség, adóssághalmozás nélkül, rendezett intéz-
ményi struktúrában mûködik – és ha kellett, kell akár 
takarékosan is, mondjuk inkább: gazdaságosan, s ha
munkájában helye van a település teljessége folyamatos
korszerûsítésének, a fejlesztésnek is, amelynek kontúr-
jait maga a közösség határozta meg, lehet-e remélni,
hinni abban, hogy ennél jobb jön? Csak erôs hittel,
amelynek forrása mostantól sokkal kevésbé lehet maga
az önkormányzó önkormányzat, s újabb kérdés, meny-
nyire erôs másféle hitek forrása? 
Nos hát és mégis: boldog új esztendôt Fenyves! Ka-
paszkodjunk össze, keressük együtt az új utakat, a mi
utunkat. Mert történjen bármi minden embernek, polgár-
nak, közösségnek megvan a maga útja, ha megleli.
Lombár Gábor
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December 6-án rendkívüli ülésen
döntött a testület a LEADER pá-
lyázaton való részvételünkrôl. Siker
esetén megkezdôdhet a ravata- 
lozó felújítása, illetve folytatódna az
óvoda melletti játszótér felújítása.
Döntés született arról is, hogy az
Imre majori ivóvíz pályázatunk ön-
erejének minél nagyobb részét
szintén pályázatból kívánjuk bizto-
sítani.
Egy helyi végzôs iskolásnak az
Arany János tehetséggondozó
programban való részvételét hagy-
ta jóvá a testület, melyhez egyszeri
támogatást is nyújt (30 000 Ft).

December 18-án tartotta a testület
az esztendô utolsó rendes, mun-
katerv szerinti ülését. Meghallgat-
tuk a közszolgáltatók közül a So-
mogy Kéményseprô Mester Kft., a
DRV, valamint a temetkezési köz-
szolgáltatást végzô (Rezi Bt.) tájé-
koztatóit. Módosították a képviselôk
a kéményseprô-ipari közszolgálta-
tás idénybevételérôl, majd a temetô
használatáról szóló helyi rendele-
teinket. A 2013-ra jelzett 5 száza-
lékos vállalkozói díjemeléssel ellen-
tétben a testület a temetkezési 
díjtételek emelését 3 százalékban
fogadta el.
Elfogadta a testület egyhangú sza-
vazással a múlt esztendô három-
negyedéves gazdálkodásáról szóló
polgármesteri beszámolót, mely
szerint a teljesítés idôarányos, a
bevételek 475  271 ezer forintban
(65,45 százalék) míg a kiadások
431.360 ezer forintban (59,4 száza-
lék) realizálódtak. A 2012. évre 
vonatkozó költségvetésünk módo-
sított elôirányzata 726 131 ezer fo-
rint.
Elfogadták a képviselôk a Fonyód–
Balatonfenyves Alapszolgáltatási
Központ 2011 évi beszámolóját,
melyet a testületi ülés elôtt kaptunk
meg – errôl döntenünk a már elfo-
gadott költségvetéssel egyidejûleg
kellett volna.
Elfogadta a testület a 2013. évi költ-
ségvetési koncepciót (szövegét la-
punkban olvashatják), melynek fô
jellemzôje, hogy sok a bizonyta-
lanság, a megválaszolatlan kérdés.

Készítésekor minden szükséges
számot nem ismertünk. Irányvona-
lakat, tendenciákat tudtunk csupán
figyelembe venni. A költségvetési
koncepció legfôbb elvárása, hogy 
a kötelezô feladatainkat el kell lát-
nunk. Ráadásul az új szabályozás
szerint április 30-áig(!!!!) el kell ké-
szítenünk, fogadnunk a következô
esztendô, 2014 költségvetési kon-
cepcióját is.
Nem hozott döntést a testület a 
Fonyód–Balatonfenyves Víziközmû
Társulás végelszámolással való
megszüntetése kapcsán felhalmo-
zott hitelezôi tartozás megfizeté-
sérôl, tekintettel arra, hogy ezzel a
lehetôségeivel, a község ügyvédjé-
vel való egyeztetés után, lehetôség
szerint – élni kívánunk.
Módosította a testület a község
2012 évi költségvetési rendeletét,
melyre azért volt szükség, mivel az
elmúlt esztendôben mindössze egy
alkalommal módosítottuk rendele-
tünket, míg több olyan döntést hoz-
tunk, amelyet ezen a helyi jogsza-
bályon át kell vezetni.
Megalkotta egyhangú szavazással
a testület a költségvetési rendele-
tünk elfogadásáig tartó átmeneti
idôszak gazdálkodására vonatkozó
rendeletünket. A költségvetést feb-
ruár 15-ig kell a testület elé terjesz-
tenünk.
Az általános iskola állami fenntar-
tásba vételével kapcsolatban dön-
teni kellett, hogy 2013. január 1-tôl
a könyvtár, és a konyha feladatait
önkormányzati mûködtetésben biz-
tosítjuk az elkövetkezô idôszakban.
Az intézményrészek dolgozói ezen
idôponttól az önkormányzat alkal-
mazásában végzik munkájukat.
Elfogadta a testület saját éves mun-
katervét, melyben szerepel az ülé-
sek idôpontja, és a már most lát-
ható napirendjei, melyhez az aktua-
litások kapcsolódnak. Az elfogadott
munkaterv az éves munka vázát je-
lenti. Elfogadta a képviselô-testület
a Polgármesteri Hivatal Alapító Ok-
iratának módosítását, melyre az is-
kola állami fenntartásba kerülése,
valamint a közigazgatásban történt
változások miatt volt szükség.
(Lombár)

A községházáról jelentjük TÁJÉKOZTATJUK A KEDVES
SZÜLÔKET, HOGY ÓVODÁNK 

A MUNKAHELYÜKRE IGYEKVÔ,

ONNAN ÉRKEZÔ CSALÁDOKAT 

A JÖVÔBEN MEGHOSSZABBÍ-

TOTT NYITVA TARTÁSSAL 

6.30–17.30-ig SEGÍTI!

A Községi Könyvtár 
nyitvatartási ideje 
2013 januárjától

Hétfô, csütörtök:
13–16 óra

Kedd, szerda, péntek:
10–12, 13–16 óra

Tisztelt 
Kutyatulajdonosok!
2013 január elsejétôltôl minden 4 hó-
napos kor feletti kutyát chippel kell el-
látni a (115/2012.(VI.11.) Korm.rend.
szerint. Csak chipes kutyát LEHET
beoltani veszettség ellen. Tudjanak
róla, mert kutyasétáltatás közben is
megállíthatnak az utcán, és a közte-
rület felügyelôk ellenôrizhetik a ku-
tyust, ha nincs chipezve, akár meg is
büntethetnek!
Pár szó magáról a mikrochiprôl. Az
egyedi állat-azonosítás célját szolgál-
ja, az állatok nyakának bal oldalába
kerül beültetésre, egy rizsszemnyi
méretû üvegkapszulában lévô elekt-
romágnesesen gerjeszthetô ideigle-
nes adó-vevô. Ezt a detektor, mellyel
azonosítani tudjuk a chipet, gerjeszti,
és csak az alatt a rövid idô alatt (2–5
másodperc) detektálja azt a 15 szám-
jegyet, amelyet a chipbôl érkezô
elektromos jelek alapján visszakódol.
Tehát a chip nem tartalmazza a gaz-
da adatait, nevét, címét, telefonszá-
mát, email címét. A beültetett chip
adatai: a kutya neve, szôrzete, színe,
ivara, szül. ideje, fajtája, a tulajdonos
adatai.
A beavatkozás összetettsége miatt,
ha lehet, a kötelezô chip beültetést a
rendelôben célszerû elvégezni. A re-
gisztráció a behelyezéssel együtt
3500 Ft-ba kerül. Kérem, hogy keres-
senek fel a balatonfenyvesi rende-
lôben. A bejárat a Közép utca felôli
kapunál, minden nap délután 1 és 3
óra között. Idôpont egyeztetés után
máskor is állok rendelkezésükre. Ne
felejtsék el, hogy a kutyák mirkochip-
pel való megjelölése kötelezô.

Dr. Szilvássy Györk
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A 2011. évi CXCV. törvény 24 §.-a
alapján, valamint a  368/2011.(XII.31.)
Korm. rendelet elôírásainak meg-
felelôen elkészült Balatonfenyves
költségvetési koncepciója. Elsôdleges
célja a következô évi költségvetés 
kialakításához szükséges alapelvek,
fôbb célkitûzések meghatározása.
Az állam gazdaságpolitikai elképze-
léseiben az államadósság további
csökkentésével, lassan induló gaz-
dasági növekedést tûzött ki célul az
idei évre. Ezen célok elérését új adó-
nemek, díjak és illetékek bevezeté-
sével, illetve a már létezô adók haté-
konyabb beszedésével, valamint az
uniós források további kihasználásá-
val kívánja elérni.
A kiadási oldalon takarékossági és
hatékonyságot növelô intézkedésnek
szánt átszervezéseket írnak elô. Az
önkormányzati igazgatás karcsúsí-
tása a járások kialakításával valósul
meg. A közoktatási, köznevelési
rendszer átalakítása során az eddig
általunk mûködtetett általános iskolát
veszi át az állam. A gyermekétkezte-
tés biztosítása azonban továbbra is
önkormányzati feladat lesz. A közsé-
gi könyvtári szolgáltatás ugyancsak

részét kell hogy képezze az önkor-
mányzat közmûvelôdési feladatkö-
rének. A szociális és gyermekjóléti
ellátórendszerben is jelentôs válto-
zások várhatók.

Az önkormányzat várható bevé-
telei
Központi költségvetési támoga-
tás. Az önkormányzatoknál maradó
feladatok nagyobb részét a klasszi-
kus értelemben vett önkormányzati
feladatok (igazgatási feladatok, tele-
pülésüzemeltetés, közvilágítás, helyi
adóztatás, stb.) teszik ki. Közoktatási
normatívára óvodánk okán vagyunk
jogosultak, de a finanszírozási rend-
szer ebben az esetben is gyökere-
sen átalakul. A kedvezményes étkez-
tetés támogatása a jövô évben is
megmarad.
A központi költségvetésbôl szár-
mazó bevételek összességükben
csökkennek. A gépjármûadó áten-
gedés mértéke is csökken, százról
negyven százalékra, a  személyi jö-
vedelemadó-részesedés pedig meg-
szûnik. Ugyanakkor a helyi adók
rendszere nem változik, így továbbra
is mindent meg kell tennünk, hogy

feltárjuk a helyi adóztatás esetleges
tartalékait.
Mûködési bevételek. Az üzletbér-
leti díjak és a területbérleti díjak az
inflációt  figyelembe véve változhat-
nak. Az étkezési térítési díjak felül-
vizsgálata is szükséges a nyers-
anyagárak jelentôs növekedése mi-
att. Továbbra  is törekedni kell pénz-
eszközeink kamatoztatására.
Támogatások és átvett pénzesz-
közök. A védônôi finanszírozáshoz
továbbra is OEP támogatására szá-
míthatunk.
Bár mind a 2013. évi bevételeink,
mind a kiadásaink bizonytalanok,
úgy kell összeállítani költségveté-
sünket, hogy hitel felvételére ne ke-
rüljön sor.
Kiadásaink csökkenése is várha-
tó. A polgármesteri hivatalban a fel-
adatokat kisebb létszámmal látjuk el.
Önként vállalt feladatainkat át kell
gondolnunk, és csak csökkent anya-
gi lehetôségeink függvényében cél-
szerû támogatást nyújtanunk a civil
szervezeteknek. A beruházások, fel-
újítások nagyságrendjét a szabad
pénzeszközeinkbôl tartalék képzése
után kell s lehet majd meghatározni.

Lombár Gábor

2013. évi költségvetési koncepció

Kirándultunk 
Budapestre
2012. december 7-én, 8 óra körül in-
dultunk el Budapestre. Elsô utunk a
Planetáriumba vezetett, ahol a „Kék
bolygó” címû filmet néztük meg. Ez a
háromdimenziós film Földünket mu-
tatja be. Látványos jelenetekben ele-
venedtek meg elôttünk a természet
erôi; vulkánkitörések, földrengések
és szökôárak. Az ember és az élô-
világ csodája is teljes szépségében
tárult elénk. Ez minden korosztálynak
felkeltette a figyelmét, még az alsóso-
két is. Ezután következett a másik lát-
ványosság, a Hadtörténeti Múzeum.
Itt két csoportra oszlottunk, a hetedik
és a nyolcadik együtt, valamint a ne-
gyedik-ötödik-hatodik. A nagyobbak
részletesebb bemutatót kaptak. Addig
a másik csoport  nézegette a katonai
felszereléseket. Utána cserélt a két
csoport. A következô utunk a Vörös-
marty térre vezetett. Itt megcsodál-
hattuk a gyönyörûen kivilágított teret.
Vásárlhattunk, finom kürtöskalácsot
és karácsonyi ajándékokat. Mindenki
sok új élménnyel tért haza.

Czobor Lúcia és Tokaji Kitti
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A járásokról: késôbb? 

Számos kérdés nem tisztázott még a felálló járási hivatalok és az
önkormányzati hivatalok – a fenyvesi hivatal – munkamegosztása,
feladatelhatárolása, mûködési rendje, félfogadása (és így tovább
és így tovább) tekintetében. A pontos tájékoztatás egyelôre késik.
Lapunk errôl kért információt a polgármesteri hivataltól most,
szándékosan csúsztatott, késleltetett lapzártánkkor, de pontos in-
formációkhoz nem juthattunk. Csak egy levelet kaptunk, amit a
községháza kapott meg a napokban – és nem is neki szól, hanem
a sajtónak. Úgy hogy most ezt a levelet adjuk közre. Megtudhatják
belôle mindazt, ami megtudható. Ennyi. (B. P.)

Karácsonyra
várva
December 21-e, az utolsó tanítási
nap ünnepváró hangulatban telt,
mely méltó folytatása volt az egy
héttel korábban megtartott mé-
zeskalács sütésünknek. Az elsô
órában a harmadik és negyedik
osztályosok betlehemi pásztorjá-
téka elevenítette fel Jézus szüle-
tését. Ezt követôen osztálykeretek
között megajándékozták a tanu-
lók egymást, az ügyesebbek saját
készítésû ajándékokkal lepték
meg társaikat. A nap zárásaként 
a játszóházban készítettek kará-
csonyhoz kapcsolódó díszeket a
gyerekek.
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Decemberi programsorozatunk
egy régi vágyunk beteljesedésé-
vel kezdôdött: mindannyian – mi,
szülôk, gyermekeink és a Fenyve-
si utcában közlekedôk – örömmel

fogadtuk, hogy a nyári fafaragó 
táborban készített kapu a hónap
elején a helyére került. Nagyon
sokan fejezték ki örömüket és
gratuláltak nekünk, óvodai dolgo-
zóknak is, holott az érdem azoké,
akik ezt a csodálatos alkotást el-
készítették!
Már a Mikulás is ezen a kapun 
átlépve jött el hozzánk december
6-án. Szeretettel vártuk a Nagysza-
kállút, aki hintón érkezett a kicsik
birodalmába. Puttonyában hozott
mindenféle földi jót s cserébe csak
jó viselkedést kért a jövôre nézve.
13-án, Luca napján adventi mun-
kadélutánt tartottunk. Mézeska-
lács illata lengte be az óvodánkat,
szebbnél-szebb asztali díszek ke-
rültek ki a szorgos kezek közül.
17-én, egy kedves meghívásnak
tettünk eleget és ismét ellátogat-
tunk a fenyves-alsói Mária-temp-
lomba, ahol Véghné Marika és a
Bojtor család fogadott bennünket
szeretettel. Megcsodáltuk a gyö-
nyörûen elkészített betlehemet
majd az ott töltött perceket orgo-
naszóval kísért karácsonyi dalok

éneklésével tettük meghittebbé.
Végül forró teával és sok-sok fi-
nomsággal kínáltak meg bennün-
ket vendéglátóink. Nagyon szépen
köszönjük a sok kedvességet!
Ünnepsorozatunk végén, 20-án
tartottuk meg a kicsik karácso-
nyát. A csodálatos fenyôfánkat pi-
ros és arany színekbe öltöztettük.
A legkisebbek versekkel, dalokkal
ajándékozták meg a jelenlévôket,
a nagyok pedig egy gyönyörû bet-
lehemes játékkal emelték az ün-
nep fényét.
A legnagyobb örömet azonban az
ajándékok jelentették az aprósá-
goknak. Lázasan és boldogan
csomagolták ki a szebbnél-szebb
játékokat, melyek még a követke-
zô heteket, hónapokat is megszé-
pítik majd.
Köszönjük a szülôknek, az szmk-
nak, a fenntartó önkormányzatnak
a támogatást és segítséget prog-
ramjaink megvalósításához! (To-
vábbi képeket az eseményekrôl
honlapunkon tekinthetnek meg az
érdeklôdôk.)

H. Sz.

Mikulás 
az iskolában
Elérkezett december 6-a, a Miku-
lás napja. A kis alsósok izgatottan
várták a Nagyszakállút, hogy mi-
kor és mivel érkezik, de természe-
tesen mi felsôsök is nagyon izgul-
tunk. 11 óra tájban érkezett meg,
lovas kocsin. Miután az alsó tago-
zatosok elôadták versekkel és
énekekkel tarkított mûsorukat,
mindenki megkapta az ajándékát.
A csomagunkban sok-sok finom-
ság volt, amit mindenki szeret. Az
udvaron a bátrak felülhettek a Tél-
apó kocsijára, amit volt diáktár-
sunk, Czanka Dóri irányított.
Az élmények után mindenkit várt
a finom ebéd: a pizza. Az alsósok-
nak 14 órától 15:30-ig, a fel-
sôsöknek pedig 16 órától 18 óráig
tartott a buli. Mint minden évben a

felsôsöknek rendezett összejöve-
telt a 8. osztály szervezte. Nagyon
jók voltak a zenék, és sokat tán-
coltunk. A visszajelzésekbôl úgy

hallottuk, hogy mindenki nagyon
jól érezte magát.

Czobor Lúcia és Pucskó Rozi

A kisfenyô 
decembere

fenyv_januÆr.qxd  2013.01.11.  13:36  Page 5



FENYVESI ÚJSÁG A KÖZSÉG KARÁCSONYA 2013. JANUÁR

6

KÖZSÉGI KARÁCSONY

fenyv_januÆr.qxd  2013.01.11.  13:38  Page 6



2013. JANUÁR HIRDETÉS FENYVESI ÚJSÁG

7

– Hatfiókos, 180 literes LEHEL
fagyasztószekrény 25 000, JYSK-
ben vásárolt háromszemélyes,
kinyitható, barna mûbôrkanapé 
35 000, jó állapotban lévô, színes,
dekoratív, kétszemélyes ággyá
alakítható kanapé 30 000 forintért
eladó. Az árak irányárak. Tel.:
70/209-0957.

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

– 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.

– 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. Tel.: 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,
érettségire és nyelvvizsgára való
felkészítés szaktanártól Fenyve-
sen. Tel.: 20/962-2687

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

– Kômûves és burkoló munkát vál-
lalok. Zrínyi Péter Tel.: 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.: Bala-
tonfenyves, 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: cse-
répkályha és gázkonvektorok. Ár
megegyezés szerint. Érd.: 30/691-
7027

– ELADÓ: 1 db szakszerûen szét-
bontott cserépkályha 80×80×170,
három oldalú, falhoz építhetô, egy
aknás; 1 db 4 kalóriás vegyes tü-
zelésû hamutárolós, elején cserép
kivitelû hátsó füstcsöves kályha;
1 db kétrészes 1960-as szekrény,
kétajtós + kétajtós vitrines dió
színû, 2 db hozzá illô függönykar-
nissal; 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

– 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
ringató új állapotban, fémvázas
5000 Ft, 1 db színes játszószô-
nyeg, felpatentolható oldalakkal
4000 Ft. Érd.: 20/383-5206 

– ELADÓ 1db CHICCO háromke-
rekû, nagyon szép babakocsi
(bézs-piros-kék); 1 db GRACO há-
romfunkciós babakocsi babahor-
dozóval, autós adapterrel. Dönthe-
tô, sportkocsivá alakítható, téliesí-
thetô; és 1 db nagy, összecsukható
utazóágy szivaccsal. Érd.: 70/334-
9403

– Eladó egy megkímélt állapotú, 
16-os gyermek kerékpár 5000 Ft 
és egy HAJDÚ 120 l-es villany-
bojler, új állapotú 25 000 Ft. Érd.:
30/520-4789

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

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

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)

Nagy Ildikó falugazdásszal

az alábbi telefonszámon lehet
idôpontot egyeztetni: 30/571-1892
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Földváry Miksára 
emlékeztünk
A település kiváló üdülôpolgárára, a
mártírhalált halt Földváry Miksára,
volt miniszteri tanácsosra, a hazai
természetvédelem elindítójára, egyik
megalapozójára emlékeztek egykori
villája udvarán, Balatonfenyvesen.
Iskolásoktól a nyugdíjasokig szinte
minden generáció képviseltette ma-
gát a január 7-én délután tartott meg-
emlékezésen, ahol Lombár Gábor
beszélt az 1935-tôl Balatonfenyves
fürdôegyesületének elnökeként is
tevékenykedô szakember életútjáról,
ismertette az 1945. január 6-án kelt
utolsó naplóbejegyzését.
– Fontos, hogy a felnövekvô generá-
ciók is ismerjék Balatonfenyves múlt-
ját, azokat a személyeket, akiknek 
elévülhetetlen érdemei vannak a te-
lepülés fejlôdésében – emelete ki a
Földváry Miksa kivégzésének 68. év-
fordulóján rendezett megemlékezé-
sen a polgármester.

Februári számunk lapzártája

január 25.

KOCKAVADÁSZAT
E havi rejtvényünk beküldési határideje: január 25. Ady Endre: Karácsony címû
versébôl idéztünk, a versszak utolsó két sora a megfejtendô: a vízszintes 10.,
14., 24., 32. A helyes megfejtôk között a BéPé Bt. könyvajándékát sorsoljuk ki.

Vízszintes

1. Csodálkozás hangja 2. Ki ellentéte
4. Zsír és liszt keveréke 11. Európai
pénz 12. Anyagi részecske 15. Állat-
kert 16. Névelôvel sivatagi homok-
domb 20. Román terepjáró 21. UÓI
23. Angol világos sör (ALE) 28.
Veszteség 29. YN 30. Társadalmi
helyzet, dicsôség 33. -nak, -… 

Függôleges

1. Ahonnan új hazába vándoroltak 
2. Merész 3. Igekötô 4. Keret 5. Avató
6. Tréfásan ital 7. Tunézia sportjele 
8. Ellenértéke 9. Számos, rengeteg
13. Out of Order röv. 17. Amerikai
Ôrhajózási Hivatal röv. (NASA) 18.
ELÁNE 19. A fels?fok egyik jele 
21. Kérdôszó 22. Gyakori kötôszó 
24. Vonatkozó névmás 25. Nem
ugyanolyan 26. OP-……. 27. Anna
idegen változata 30. Dó, …., mi 
31. Gépkocsivezetô röv.
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