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HÓ(HELYZET) VOLT

Ezen a télen Balatonfenyvesen eddig már 53 centi-
méter hó hullott le, ebbôl január közepén, pár nap
alatt 47! centiméter. Január 18-án, pénteken például
7 centiméter hó esett, hófúvással súlyosbítva. Több
utcában egy-másfél méter magas hótorlaszok ke-
letkeztek. A gépi védekezés ezen a napon reggel 
4 órától másnap reggel 6 óráig tartott egy rövid, 
három órás pihenô közbeiktatásával. 19-én újabb 
három óra pihenôt követôen folytatódott a munka a
forgalmasabb utak csúszás mentesítésével, és né-
hány kis forgalmú út kiszabadításával. A kézi mun-
ka hétfôtôl szombatig hosszabbított munkaidôvel
napi 10–11 órán át zajlott. A nagy mennyiségû 
havat a Kölcsey utcában már nem volt hova tolni,
ezért rakodó géppel kellett átrakni azt.

Jó ideje folyik az idei esztendô költségvetésének tervezé-
se, elôkészítése, melyrôl minden évben igyekszem tájékoz-
tatni a kedves olvasókat – Önöket. A tervezés menetének
elsô lépése, hogy számba vesszük a bevételi lehetôségein-
ket, s ez ebben az esztendôben még az eddigiekhez képest
is bizonytalanabb. Kereteit – a lehetôségeinket – folyamatos
változások, módosulások jellemzik. De a tény: szigorú. Csak
a bevételek ismeretében rendezhetjük össze az éves költ-
ségvetést.
Folytatva a lépések sorát, ha ismerjük az összeget, amire
számíthatunk, summájából elôször is le kell vonnunk feltétle-
nül szükséges kiadásainkat. Ekkor derül ki, ami egy telepü-
lés, de minden költségvetésbôl gazdálkodó számára a leg-
fontosabb – mi marad?
Mert a fennmaradó költségvetési összeg fordítható fejleszté-
sekre, és beruházásokra. Hogy mire és mennyi, ez után kö-
vetkezik, keserves próba ez is, hiszen a tervezett programo-
kat tartalmazó lista minden évben lényegesen hosszabb,
mint amire futja.
Munkatársaim már a 2012-es üdülési idényben jegyzetelnek,
felmérnek, árajánlatokat kérnek azokra a munkákra, amelyek
elvégzését szükségesnek ítéljük a magasabb színvonalú
idegenforgalom, a település üzemeltetése szempontjából.
Ekkor készül egy „kívánságlista”, amelyben szerepelnek a
már említett elképzelések, a képviselôi javaslatok, az elôzô
évben tervezett, de meg nem valósult fejlesztések, valamint
a község gazdasági programjában megfogalmazott, és elfo-
gadott tételek. Konkrétan tehát az idei fejlesztési-beruházási
javaslatok, melyekbôl a képviselô-testület fogja kiválasztani a
nagy valószínûséggel megvalósíthatóakat.
Imremajor ivóvízhálózata, a strandrekonstrukció folytatása, a
ravatalozó felújításának megkezdése, játszótér, illetve terek
építése, útjavítások, járda építések, parkolók rendezése, csa-
padékvíz elvezetô árkok (Úttörô, és Kaposvári utcák) kialakí-
tása, a partvédelmek szükséges javítása, járdák építése 
(Mária, és Vörösmarty utcákban), medertisztítások (Fenyves-
alsó, Bakay-nádas, Pozsonyi utca), akadálymentes bejárat 
(orvosi rendelô), új fûnyíró traktor beszerzése, térfigyelô ka-
merák telepítése (közbiztonság javítására), és még sok egyéb.
A készülô, és naponta változó fejlesztési lista már most 
több mint 100 milliós összeget igényelne. Hogy mennyi lesz 
a rendelkezésre álló keret, hamarosan kiderül, és akkor a
képviselô-testület – február 21-én – meghatározhatja teen-
dôink tartalmát. A tisztelt olvasó biztos lehet abban, a köz-
gyûlés és a hivatal minden tagja izgatottan és feszülten 
várja már ezt a napot, ezt a döntést. Hiszen felelôsséget 
vállaltunk és érzünk mindazért, ami itt történik Fenyvesen:
a fenyvesiekért. (Lombár)
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Január 21-én rendkívüli ülésen három napirendet tárgyaltak 
meg képviselôink. Határozat született a kötelezô árajánlatok ké-
résérôl a Balatonfenyves–Imremajor ivóvízminôség javítása címû
pályázatunkhoz. Döntött a testület egy energetikai pályázaton 
való részvételrôl, mely során az Egészségház energetikai felújítá-
sa történne meg a tetô szükséges felújításával, valamivel több
mint 90 millió forint összegért. Ebbôl majd 14 millió forint lenne az
önrész.
Ugyancsak határoztunk az óvoda épületenergetikai pályázaton
való részvételérôl is majd 40 millió forint össz bekerüléssel, itt a
saját erô közel 6 millió forint.
A testület felhatalmazása alapján a polgármesteri hivatal meg-
kötötte az iskolával kapcsolatos vagyonkezelési szerzôdést a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerületével.
(L. G.)

A községházáról jelentjük

Nagy Ildikó falugazdásszal

az alábbi telefonszámon lehet
idôpontot egyeztetni:

30/571-1892

TÁJÉKOZTATJUK A KEDVES

SZÜLÔKET, HOGY ÓVODÁNK 

A MUNKAHELYÜKRE IGYEKVÔ,

ONNAN ÉRKEZÔ CSALÁDOKAT 

A JÖVÔBEN MEGHOSSZABBÍTOTT 

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

Telefon: 85-560-330, 
e-mail: k9115@koznet.hu

KOCKAVADÁSZAT. Rovatunk publikálá-
sát felfüggesztjük, míg meg nem találjuk
az újraindítható sorozat új szerzôjét. A
legutóbbi, egyelôre utolsó rejtvényünk
megfejtôi közül kisorsolt nyertesünk
Banitz Józsefné (Rákóczi út 59.) 
A BéPé Bt. könyvajándékát postán küld-
jük el a címére.

Tisztelt Fenyvesiek, Kedves Szülôk!

Kérjük, hogy adójuk 1 százalékával az

idén is támogassák a Gyermekeinkért

Balatonfenyves Alapítványt. Alapítvá-

nyunk adószáma: 19198956-1-14. Ez

úton is megköszönjük az elôzô évek-

ben tett felajánlásaikat, mely alapítvá-

nyunk egyik legjelentôsebb bevételi

forrása. Az Alapítvány kuratóriuma

Tisztelt Kutyatulajdonosok!
2013 január elsejétôl minden 4 hónapos kor feletti kutyát chip-
pel kell ellátni 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
közterület felügyelôk ellenôrizhetik a kutyust, ha nincs chipez-
ve, akár meg is büntethetnek!
Pár szó magáról a mikrochiprôl. Az egyedi állat-azonosítás cél-
ját szolgálja, az állatok nyakának bal oldalába kerül beültetés-
re, egy rizsszemnyi méretû üvegkapszulában lévô elektro-
mágnesesen gerjeszthetô ideiglenes 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 számjegyet,
amelyet a chipbôl érkezô elektromos jelek alapján visszakódol.
Tehát a chip nem tartalmazza a gazda adatait, nevét, címét,
telefonszámát, e-mail címét. A beültetett chip adatai: a kutya
neve, szôrzete, színe, ivara, születési ideje, fajtája, s a tulajdo-
nos adatai.
A beavatkozás összetettsége miatt, ha lehet, a kötelezô chip
beültetést a rendelôben célszerû elvégezni. A regisztráció a
behelyezéssel együtt 3500 Ft-ba kerül. Kérem, hogy keresse-
nek fel a balatonfenyvesi rendelôben. 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 mirkochippel való megjelölése kötelezô.

Dr. Szilvássy Györk

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Vecsera Jánosné.

Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter).
ISSN 2063-2622 – Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20.
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Februári számunk lapzártája
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Az 1943. január 12-én jöttek el a doni
áttörés szörnyû órái, napjai, a máso-
dik világháborúnak a magyarok tekin-
tetében az egyik legtöbb áldozatot
követelô csatájának történelmi ka-
tasztrófája. Mint minden esztendôben
idén is megemlékezett a község errôl
az évfordulóról. – Nincs olyan telepü-
lés az országban, melyet ne érintett
volna a 70 éve történt tragédia –
kezdte megemlékezô beszédét a do-
ni áldozatok emlékoszlopánál Lombár
Gábor. Különös idôszaka volt az a
magyar történelemnek, hangsúlyozta,
utalva arra; hogy a veszteségek valós
mértékérôl a hivatalos közlemények-
bôl nem, csak a londoni és a moszk-
vai rádió adásából lehetett értesülni.
A 2. magyar hadsereg pusztulása az
egész ország lakosságát megrázta.
Szinte minden család gyászolta vagy
aggódva várta vissza valakijét.

A Tátika utcai temetôben tartott meg-
emlékezést követôen közös imát
mondtak az elesett katonákért, majd

az intézmények, civil szervezetek
képviselôi elhelyezték az emlékezés
virágait, koszorúit.

A doni katasztrófára emlékeztek

A téli Ezüstfenyô
Az ôszi lehulló levelek nyomán bekö-
szöntött a tél az egyesületünknél is,
elmúlt a tavalyi év, megjött az új, ér-
tékeltük az elmúltat. A jót igyekszünk
megtartani belôle, a feledtetô okulás
legyen!
Ennek gondolatában ünnepeltük meg
a szilvesztert is, ahol a tagságunknak
csak mintegy a fele jelent meg, de 
így is nagyon-nagyon szépen, igazi
„ezüstfenyôi” hangulatban köszöntöt-
tük az újévet és próbáljuk hozzásegí-
teni, hogy az idei szebb legyen!

Egyesületünk 30. évfordulóját ünne-
peljük április végén, ezért ez az idô-
szak a tagságunknak nagyon-nagyon
nehéz, de szép feladat lesz. Köszö-
net és hála az eddigi vezetôinknek,
tagjainknak, községünk vezetôinek
és elöljáróinak, hogy ez nekünk meg-
adatott!
Hogy ezt az eseményt méltóképpen
megünnepeljük, komoly erôfeszítés-
re, összetartásra lesz szükség a
tagságunk részérôl, de biztosak va-
gyunk benne, hogy ez az új irányvo-
nal, valamint a maradottak hozzáállá-
sa eredményes lesz.

Nagy sajnálattal és szomorú szívvel
búcsúztunk a tavalyi Fenyô „letört”
ágaitól, az intelmeiket megfogadtuk,
reméljük a régi letört ágak helyén új
hajtások nônek az Ezüstfenyôn.

Tisztelt tagjaink, támogatóink! Az
Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület
rendes évi beszámoló közgyûlé-
sét 2013. február 25-én 14 órakor
tartja a balatonfenyvesi község-
háza nagytermében. Minden ta-
gunkat várjuk! Közgyûlésünk
nyílt, minden érdeklôdôt szívesen
látunk! Az egyesület vezetôsége
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A Bütykölô szakkörrôl
A balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola olyan isko-
la, amely elmondhatja magáról, hogy van kézmûves szak-
köre. Örülök, hogy én tarthatom ennek a szakkörnek a fog-
lalkozásait. Fel lehetne tenni a kérdést, hogyan kerül egy
bôrmûves, matematika-testnevelés szakos tanár egy Büty-
kölô szakkörnek nevezett külön foglalkozás élére? A válasz
egyszerû: Az elôzô foglalkozásvezetô elment, nekem pedig
éppen jókor jött az igazgatónô megkeresése. És ami nem
elhanyagolható, az ilyenfajta idôtöltés egybevág az érdek-
lôdési körömmel. Mindig szerettem színezni, rajzolni, hí-
mezni, kötni, valamit alkotni, azaz úgymond „bütykölni”.
Régebben az iskolákban két óra rajz mellett volt két óra
gyakorlati foglalkozás is, ahol a lányok is – a fôzés, kötés,
varrás mellett – használták az alapvetô szerszámokat (ka-
lapácsot, fogót, satut), és ezek segítségével fából, fémbôl
különbözô játékokat és praktikus tárgyakat készítettek
(például gyertyatartót, fahajót).
Nagyanyáink korában a gyerekek belenôttek a ház körüli
mindennapi teendôkbe: megtanultak gombot felvarrni
vagy szöget bekalapálni, és még nagyon sok mindent.
Manapság a gyerekek nem vesznek a kezükbe tût, cérnát,
fogót, kalapácsot, (tisztelet a kivételnek!); mindent készen
kapnak, és idejük nagy részét a számítógép vagy a tévé
elôtt töltik. Köszönet hát minden intézményvezetônek 
– köztük a mi iskolánk igazgatónôjének –, akik lehetôvé
teszik, hogy a gyerekek megismerkedjenek különféle, 
kevésbé ismert anyagokkal, megtanuljanak különbözô
kézmûves technikákat.
Amiket a gyerekek itt a szakkörön készítenek, azok mind
egyedi alkotások. És mert beleviszik az egyéniségüket, a
munkájukat, értékesebb lesz számukra a tárgy, ami elké-
szül. Ami pedig nagyon fontos az az, hogy így szinte játé-
kosan fejlôdik a kreativitásuk, a kézügyességük, a szem-
mértékük, a térlátásuk, a kitartásuk, a szépérzékük, és
sorolhatnám.
A Bütykölô szakkör kicsi, mellékes dolognak tûnhet, de 
elmûanyagosodott, uniformizálódott világunkban mégis

nagyon fontos, hogy legyenek hasonló kis mûhelyek, ahol
a gyerekek örömmel alkothatnak, megtanulhatnak elfele-
dôben lévô kézmûves technikákat. Ha szûk keretek között
is, de igyekszem természetes vagy ahhoz közeli anyago-
kat használni (fa, csuhé, agyag, bôr, papír), megmutatni
azt, hogyan lehet az egyszer már létrehozott anyagokat
(papír, üveg, fém) újra felhasználni. Törekszem a népi ha-
gyományok egy-egy kedves, szép részletét felvillantani
(tojás írókázás, gyöngyfûzés). Mindezt úgy, hogy mind-
annyiunknak öröme teljék benne.
Végezetül hadd idézzem Illyés Gyula egy ide illô két soros
mondatát: „Attól, mit javított s csinált, / örömöt kapott a vi-
lág.” (A mester címû versbôl).

Zsigmond Kinga

Iskolai hírek
Az elmúlt idôszakban viszonylag sok
hó esett, amely nagy örömmel töltötte
el a gyerekeket, viszont a fenyôfák
számára veszélyt jelentett. Koronájukat
vastag hótakaró borította, öreg ágaik,

törzsük a súly alatt eltörtek. Néhány fa
komoly balesetet okozhatott volna, en-
nek elkerülése érdekében azonnali in-
tézkedésre volt szükség. Szeretném
megköszönni Lombár Gábor polgár-
mester úrnak, dr. Tóthné dr. Sass Mó-
nika jegyzôasszonynak és munkatár-

saiknak a segítôkészségüket. Intézke-
désüknek köszönhetôen iskolánk ud-
varán a balesetveszély elhárult, a gye-
rekek továbbra is élvezhetik a tél örö-
meit, bátran hógolyózhatnak, szán-
kózhatnak, hóembert építhetnek.

Magyarfiné Kalmár Franciska
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Zenés délelôtt 
az óvodában
Miközben odakint zord téli hideg ural-
ta a környéket, az óvoda falain belül
vidámság, gyermekzsivaj és kacagás
melengette a szívünket. A jó hangu-
latról és nyarat idézô emlékekrôl 
kedves jó barátunk, Rosta Géza
elôadómûvész gondoskodott. Kö-
szönjük a vidám perceket a szülôi
munkaközösségnek is! (H. Sz.)

FARSANG! Február 22-én, pénte-
ken du. 16 órától tartjuk óvodánk-
ban a farsangi mulatságot, melyre
minden érdeklôdôt szeretettel vá-
runk! A talpalávalót a Vaskarika ze-
nekar szolgáltatja, zsákba macská-
ról, farsangi fánkról, meglepetés
mûsorról és jó hangulatról gon-
doskodunk, cserébe vendégeink-
tôl jelmezes megjelenést várunk! 

Erdélyi Ernô Fonyódon élô festô-
mûvész munkáiból nyílt kiállítás 
január 24-én a községháza nagyter-
mében. – Igazán jó választás volt 
Erdélyi Ernô alkotásainak bemuta-
tásával ünnepelni a Magyar Kultúra
Napját Balatonfenyvesen – mondta
megnyitójában Lombár Gábor pol-
gármester, aki szólt arról, hogy az 
alkotó tíz éve pedagógusként is
jelentôs szerepet vállal a településen
felnövekvô ifjúság mûvészeti nevelé-
sében.
A magyar kultúra szerves részét kép-
zi a képzômûvészet éppúgy, mint az
irodalom, vagy akár a zene – hang-
zott el a tárlatnyitón, ahol 16. és 20.
századi magyar mûvek csendültek fel
Péterdi Gabriella és Takácsné Baja
Erika mûvésztanárok tolmácsolásá-
ban.
Erdélyi Ernô tizenkilenc új alkotását
mutatja be Balatonfenyvesen, melyek
között szinte nincs is olyan kép, ahol
valamilyen formában ne találkozna a
látogató a Balatonnal.
A mûvész színeket, érzéseket, a len-
dületet és az állandóságot bemutató
kiállítása március elejéig, munkana-
pokon látogatható a községházán.

A Magyar 
Kultúra Napján

fenyv_februÆr.qxd  2013.02.04.  14:09  Page 5



FENYVESI ÚJSÁG HIRDETÉS 2013. FEBRUÁR

6

– Vállalok új és idôszakos villamos fe-
lülvizsgálatokat magánszemélyek,
üzletek és vendéglátó egységek szá-
mára.
Profilom: erôsáramú berendezések
vizsgálata, érintésvédelmi mérése,
EPH bekötések, villámvédelmi felül-
vizsgálatok, minôsítô iratok készí-
tése, szükség szerint hibajavítás, 
villanyszerelés kivitelezés, valamint
munkavédelmi és tûzvédelmi tevé-
kenységek.
Elérhetôség 30/907-2911 
wargavill@gmail.com 

– Balatonfenyvesen gáztûzhely palack-
kal, 120 l-es hûtôszekrény, polcok, 
kisebb szekrények olcsón elvihetôk:
Tel.: 93/340-142, az esti órákban.

– Vitorlás csónak, vízi sportszer javítá-
sát vállalom. Tel.: 30/769-8657.

– Személy- és vagyonôri tevékenysé-
get vállalok. Tel.: 30/769-8657.

– Fiatal nyugdíjas házaspár keres
hosszú távra bérelhetô családi házat
reális áron Balatonfenyvesen (2 ku-
tyával).

– Eladó, kiadó, cserélendô 1 panelprog-
ramos budapesti X. emeleti 55 nm-es
1+2 félszobás panellakás felújítva.
Pesten dolgozó és albérletet keresô
családokkal Balatonfenyvesen ház
bérbeadásával cserélhetô kimondot-
tan a rezsi fizetésével bérleti díj nél-
kül. Tel.: 30/734-8915.

– ELADÓ egy kültéri/beltéri biztonsági
záras, üveges, fehér mûanyag bejá-
rati/terasz ajtó. Mérete 2 m × 1,8 m,
egy fix és egy nyitható szárny. Ba-
latonfenyves, Közép u. 255., tel.:
30/332-8480.

– Hatfiókos, 180 literes LEHEL fa-
gyasztószekrény 25 000, JYSK-ben
vásárolt háromszemélyes, kinyitható,
barna mûbôrkanapé 35 000, jó álla-
potban lévô, színes, dekoratív, két-
személyes ággyá alakítható kanapé
30 000 forintért eladó. Az árak irány-
árak. 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 felújítását,
új tetôszerkezetek ácsolását, fedé-
sét, valamint belsô burkolást és
gipszkartonozást, kerti pihenôk, te-
raszok, 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! Gye-
re, tanulj velem és menj akár Rómába.
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 Lakások,
házak, irodák, üzletek, mûhelyek vil-
lanyszerelése. 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 70/379-
8301

– Mûanyag nyílászárók beépítése! Kér-
jen árajánlatot! Dallos Építôanyag-
kereskedés 85/363-226

– Redôny értékesítés, szereléssel
együtt is. Alumínium hôszigetelt, mû-
anyag, 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
építése és karbantartása, javítása:
Kolviamár Kft. Kolip Zoltán 20/247-
2343

– Kômûves és burkoló munkát vállalok.
Zrínyi Péter – 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 
láda, 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 hát-
só füstcsöves kályha; 1 db kétrészes
1960-as szekrény, kétajtós + kétajtós
vitrines dió színû, 2 db hozzá illô 
függönykarnissal; 1 db lábbal hajtós,
mûködô Singer varrógép, 1 db 80 li-
teres, 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 
ringató új állapotban, fémvázas –
5000 Ft, 1 db színes játszószônyeg,
felpatentolható oldalakkal – 4000 Ft.
Érd.: 20/383-5206 

– ELADÓ 1 db CHICCO háromkerekû,
nagyon szép babakocsi (bézs-pi- 
ros-kék); 1 db GRACO háromfunkci-
ós 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 120 l-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!

APRÓ

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)

fenyv_februÆr.qxd  2013.02.04.  14:09  Page 6



2013. FEBRUÁR KÖZ(SÉGI)ÉLET FENYVESI ÚJSÁG

7

Kertészeti 
tanácsok télre
A nagymennyiségû hótakarót távolít-
suk el örökzöld növényeinkrôl, mert
ágtöréseket, sérüléseket okozhatnak
súlyuknál fogva. Ha ónos esô, zúzma-
ra fedi be növényeinket, ne bántsuk
ôket, mert nagyon könnyen sok törés-
kárt okozhatunk. Fagyos idôben még
ne kezdjük meg a fák metszését sem.
Legfontosabb feladatunk: segítô tár-
saink etetése még a legzordabb
idôben is. Hiszen ilyenkor vannak 
kitéve a legnagyobb veszélynek. Az
etetést – ha lehet – mindig azonos
idôben végezzük, reggel és kora dél-
utáni órákban, így este, a nyugovóra
térés elôtt jól tudnak lakni.
Nézzük át vetômagjainkat is. Közele-
dik a tavasz, a vetés ideje!

Hadnagy Lászlóné

VIRÁGGAL A TISZTA FENYVESÉRT 2013
VERSENYFELHÍVÁS

A Balatonfenyves Község polgármestere meghirdeti a VIRÁGGAL a tiszta Fenyvesért 2013 Település-szépítô
versenyt. A versenyen valamennyi balatonfenyvesi állandólakos és üdülô ingatlantulajdonos, a településen
mûködô összes civilszervezet és közintézmény valamint vendéglátóegység, kereskedelmi szálláshely magán-
vállalkozás részt vehet.

A verseny célja: Balatonfenyves község környezetszépítésének ösztönzése, ennek keretében, a közterületek,
parkok, terek, házak kertjeinek magas színvonalú, esztétikai megjelenésének támogatása és elismerése. 
Bízunk benne, hogy a verseny eredményeképpen kulturált, tiszta, vendégváró, a magyar virág és kertkultúra
elterjesztésében élenjáró község és ezzel együtt településkép fog kialakulni. 

Pályázhatnak: Állandó lakók, és az üdülô tulajdonosok saját épületeikkel, kertjükkel, és az ingatlanuk elôtti
közterülettel.

Közintézmények a saját épületeikkel, kertjeikkel, udvarukkal, parkjukkal, és az ingatlanuk elôtti közterülettel.
Vendéglátóegységek, kereskedelmi szálláshelyek saját épületeikkel, kertjeikkel, és az ingatlanuk elôtti közte-
rülettel.
Civilszervezetek, vállalkozók, magánszemélyek Balatonfenyves község egy-egy közterületi parkjának, utcasar-
kának, közterület részének gondozásával vehetnek részt a versenyen
A pályázatokat egy szakmai zsûri értékeli. A legszebbnek ítélteket a Balatonfenyves Község Önkormányzata
az alábbi díjakkal jutalmazza.

Balatonfenyves legtisztább, legtakarosabb portája
Balatonfenyves legtisztább, legvirágosabb nyaralója
Balatonfenyves legtisztább, legvirágosabb vendéglôje
Balatonfenyves legtisztább, legszebb intézmény udvara
Balatonfenyves legtisztább, legvirágosabb szálláshelye
Balatonfenyves leggondozottabb parkjának, utcai elôkertjének gazdája

Amennyiben a verseny kiírásával annak lebonyolításával kapcsolatban észrevétele, vagy kérdése van, kérjük,
hívja Kiss Péter munkatársunk a 30/239 5719 telefonszámát.  

Lombár Gábor
polgármester
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Hosszú szünet után újra kezdjük
a településünk és határának
történetérôl mesélô szövegek
közlését, amelyeket az elmúlt
bôven száz fölötti esztendôben
rólunk írtak, publikáltak. A kilenc-
százötvenes évek elsô felébôl 
valók a mostani idézetek, szer-
zôjük Lestyán Sándor újságíró,
szerkesztô, folyóirat alapító – és
az ifjúsági és gyermekirodalom
sokszoros könyvese. Két terje-
delmes munkája is fôleg az ifjú-
ságnak szól, amely két munkában
– többek között – megemlékezik
a Nagyberekrôl, amely éppen
ezekben az években alakult át
„zöldségeskertté” – a szocialista
voluntarizmus szellemében.
Az Utazás az új Magyarországon
címen az Ifjúsági Könyvkiadó
1951-ben adta ki azt a mûvet,
amelynek most közreadom egy
illusztrált oldalpárját.

Ezerkilencszázötvenegyben

Mit nevezünk somogyi Nagybe-
reknek? A Balatonkeresztúr, Fo-
nyód és Boglár mögött terülô,
körülbelül 15 ezer holdnyi, egy-
kor lápos, sással benôtt dág-
ványt, zsombékos szigeteket,
ahol régente a nádtermésen és
a sovány halászaton kívül az
ember semmit nem vett el ma-
gának a természettôl. A Nagy-
berek területén valamikor a Ba-
laton hömpölygött. Mikor a tó
visszavonult jelenlegi medrébe,
maga mögött hagyta a bereket,
mely eleinte természetes úton,
lassú, lassú, sokezer éves fo-
lyamattal tôzeges mocsárrá ala-
kult. Néhány évtizeddel ezelôtt
megkezdôdött a mocsaras láp-
medence lecsapolása. A ma-
gyar mérnöki tudomány megtet-
te a magáét a szabályozás sike-
re érdekében. A mérnökök abból
indultak ki, hogy a külvizeket kell
a berektôl távol tartani. Vízve-
zetô övcsatorna épült, mely Ke-

reszturánál torkol a Balatonba.
Egy másik ilyen csatorna Fo-
nyódnál éri el a tavat. A még
mindig megmaradó vizet a bel-
víz-csatornák szövevényes há-
lózata Máriatelep felé tereli (tu-
lajdonképpen meglepô, hogy
Lestyán Fenyvesnek ezt a régi
nevét használja, hiszen akkor
már évtizedek óta úgy hívják a
nyaralótelepet, ahogy ma. – 
B. P.), ahol egy szivattyútelep
gépei átömlesztik a tóba. A
nagyszerû mérnöki munkával a
Nagyberek lápjaiban a vízszíne
1–11/2 méterrel a Balaton víz-
színe alá süllyedt, a tôzeg szá-
radásnak indult, rétek legelôk
keletkeztek. A réteken gulyák,
kondák, nyájak, ménesek ta-
nyáztak. A térképen Keresztúr
és Fonyód mellett ma is talá-
lunk ilyen neveket: Gulya-hálás,
Üszô-hálás.
A Nagyberek tökéletes és gaz-
daságos kihasználása három-

éves népgazdasági tervünkkel
kezdôdött és ötéves tervünk so-
rán folytatódik.
A mi nagyszerû termelési ren-
dünk azt tûzte ki feladatul, hogy
a Nagyberek egykori mocsaras,
lápos területének el kell látnia a
Balatonkörnyéket, a lakosságot
és a nyaralókat ipari növények-
kel és zöldségfélével. A nagy-
bereki földmûvesszövetkezetek
balatonparti árusító bódéi dia-
dalmasan hirdetik a tervgazdál-
kodás sikerét. A szövetkezetiek
sokezer holdas öntözômûves
kertjeinek dús termése saját
árusítással áramlik az üdülô- 
és nyaralótelepek piacaira. Kor-
mányzatunk minden segítséget
megad, hogy a földmûvesszö-
vetkezetek tagjai és a termelô-
szövetkezetek közvetlenül áru-
síthassák terményfölöslegüket a
balatonparti piacokon éppen
úgy, mint a városban. (Folytat-
juk)

A Nagyberek új élete
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