
BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam    2013. JÚNIUS

GYERMEKNAPON

A Fekete István Általános Iskola karate csapata is
tartott bemutatót a május 26-án vasárnap megren-
dezett balatonfenyvesi gyermeknapon. Az idôjárás 
a programokat beparancsolta a kertmoziba, ahol a 
Varázshangok az Egészségért Egyesület rendezett
be gyermekfoglalkoztatót, illetve játszóházat. A ze-
nés délutánon koncertet adott a Gulliver együttes.
A délelôttre tervezett, már hagyománnyal bíró hor-
gászversenyt a kellemetlen esôs idô miatt egy hét-
tel eltolták a szervezôk, akik köszönetüket fejezik ki
Papp Csabának, hogy ezen a napon ingyenesen
biztosította a strandon lévô ugrálót a gyermekek
számára.

Május 24-én a Szülôi Munkaközösség és az iskola
tantestülete gyermeknapi programot szervezett a
diákoknak. A napot majorette bemutatóval kezdtük,
majd jobbnál jobb játékok között válogathattunk: volt
légvár, hennafestés, íjászat, extrém frizurák verse-
nye, újrahasznosítható anyagokból tervezett ruhák
bemutatója, sminkverseny, kerékpáros ügyességi
verseny, kéztetoválás, különbözô ügyességi ver-
senyek (pingponglabda fújás, célba gurítás lábbal,
vízhordó verseny). Köszönjük a tanulók nevében 
a Hubertus-Hofnak, hogy felajánlotta szalmabáláit 
az íjászathoz, valamint a Szülôi Munkaközösség 
és a pedagógusok lelkes munkáját. Diákönkor-

mányzat

Csalóka szezonnyitó. A márciusi kéthetes telet kö-
vetôen már többen tudni vélték, hogy nem is lesz 
tavasz – rögtön nyár lesz nagy szárazsággal. Ehhez
képest itt május végén legalább esténként fôként
ahol gyerek, illetve idôsebbek élnek be kell gyújtani,
mert a napközben mért 13 fok inkább a késô ôszre
emlékeztet mint a nyárra. Közben gôzerôvel készü-
lünk az üdülési idényre, mely munkánkban a már
említett márciusi kéthetes tél kényszerszünete sokat
hátráltatott. Ezt persze nem fogja senki sem elfogad-
ni magyarázatul akkor amikor, reményeink szerint
hamarosan (néhány nap múlva) valóban, és vissza-
vonhatatlanul kitör a nyár.
Naponta felmérjük az éppen aktuális munkák állását,
átszervezésekkel igyekszünk azokat idôre elkészíteni.
Programjaink is voltak már, és annak ellenére, hogy
azoknak nem a szezonnyitó a neve, évrôl-évre annak
szánjuk ezeket a rendezvényeket.
Idén a húsvét, a május 12-i „Fenyôvirágzás” a pün-
kösdre, valamint a gyermeknapra tervezett program-
jaink, annak ellenére, hogy a szokottnál zordabb
idôjárásban, de sikerrel zajlottak.
Folynak még a nyárra szánt felújításaink, beruhá-
zásaink, hiszen ezeket is hátráltatta az idôjárás, de
mikorra reményeink szerint megtelik Fenyves, ezek
már készen várják vendégeinket, szolgálják kényel-
münket, komfortosabbá téve környezetünket.
Utakat javítottunk, aszfaltozzuk még a Kölcsey utca
egy részét, és a Vas Gereben utcát, új játszóterek
épülnek a központi, és a Fenyves alsói strandon, ké-
szül a járda a Vörösmarty utca elején, elkészült a
központi strand második gyermeklidója, virágosí-
tunk, rendezzük a Fenyves alsói üzletsor elôtti terü-
letet, parkolót, járdát. Néhány napon belül elkészül-
nek ezek a munkák is, melyet követôen már „csak”
a kialakított rend fenntartása lesz munkatársaink
felelôsségteljes feladata.
A nyári programjainkat elkészítette a Turisztikai
Egyesület, igyekeznek minden hozzánk látogató igé-
nyét figyelembe venni. Lesz gyermekprogram, nosz-
talgia diszkó, komolyzenei rendezvény, folklór.
A fent lévô gondoskodott arról közben, hogy ele-
gendô víz legyen a tóban, így bízhatunk abban, hogy
nem ismétlôdik meg a tavaly augusztus végi víz-
hiány, és algavirágzás.
A vendéglátók felkészültek a szezonra, és bizonyára
ízletes, ételekkel, és kényelmes szálláshelyekkel vár-
ják ôk is az üdülési idényt.
Mindenki felkészült: így van esélyünk arra, hogy az
idôjárás szeszélyességébôl adódó csalóka szezon-
nyitóból a nyár végére meglesz annak hozadéka,
egy  jó  adag  fáradtsággal  együtt. (Lombár Gábor)
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Május 30-án került sorra a munkaterv
szerinti közgyûlés, melyen szokatla-
nul kevés, tíz napirendet tárgyalt meg
a testület, de zárt ülést is kellett tarta-
ni egy napirend természete miatt.
Az Kisfenyô Óvoda elmúlt nevelési
évérôl (2012–2013) adott tájékozta-
tást az intézmény vezetôje, Hackl
Szilvia vezetô óvónô. Örvendetesnek
tartotta a testület azt a változást,
amely az óvoda mûködésében érzé-
kelhetô.
Nagyon fontos hogy gyermekeinknek
legyen kapcsolata más óvodák gyer-
mekeivel, mely a kistérségi népmese
mondó versenyen megvalósult. Na-
gyon pozitív volt a fogadtatása az 
intézmény nyílt napjának, nagyon jó
gyakorlat az iskolai látogatás az is-
kolába készülô gyermekek részére.
Részt vesznek már a legkisebb feny-
vesiek a település ünnepein, köszön-
tötték a harminc esztendôs Nyugdí-
jas Klubot is. Igazán jó ötlet volt az
óvoda nyitva tartásának módosítása
meghosszabbítása 17.30-ig. A kép-
viselô testület a beszámolót egyhan-
gú szavazással fogadta el.
Minden közgyûlésen kötelezô napi-
rend az a polgármesteri jelentés,
amely az elôzôekben hozott dönté-
sek, határozatok végrehajtásáról, va-
lamint a legutóbbi ülés óta történ-
tekrôl ad tájékoztatót – melyet a
képviselôk elfogadtak.
Egyhangú szavazással fogadták el a
testület tagjai az idei költségvetési
rendeletünk módosítását, mely a
szükséges módosításokat emelte
rendeleti szintre. Ezen alkalmakkor
az idôközben megemelkedett bevé-
teleinket, és a be nem tervezett ki-
adásainkat egyaránt szerepeltetjük.
(Például a viharkár okozta károk
helyreállítási költségeket). Költségve-
tési rendeletünk bevételi, és kiadási
fôösszege 9237 E Ft-al növekedett.
A Kormányhivatal törvényességi ész-
revételének megfelelôen módosítot-
ták a képviselôk a település vagyon-
rendeletét, ennek során szabályoztuk
a vagyontárgyak forgalomképesség
szerinti besorolásának módját, vala-
mint szerepeltetni kell a helyi jogsza-
bályban az ingyenes vagyonátruhá-
zás feltételeinek szabályozását, vé-
gezetül egy bizonyos értékhatár felett
csak versenyeztetés útján lehet a
nemzeti vagyon részét képviselô ön-
kormányzati vagyont értékesíteni.

Rendeletet alkotott a testület a kö-
zösségi együttélés alapvetô szabá-
lyairól mely szabályozni hivatott az
alkotmányellenessége miatt meg-
semmisített Mötv (Önkormányzati
törvény) passzusát. A rendeletet a
Jogi Bizottság ajánlása alapján a
képviselô testület egyhangú szava-
zással hozta meg. A rendeletben
szabályoztuk a fürdôhelyi rendtartás-
sal, a hulladék elhelyezéssel, a köz-
terület használatával, a köztisztaság-
gal, közterület rendjével, zajvédelem-
mel kapcsolatos szabályokat, és az
avar illetve kerti hulladékok nyílt téri
égetésének módját. A rendelet teljes
terjedelmében a község honlapján, a
Könyvtárban, és a Polgármesteri Hi-
vatalban megismerhetô.
A településünkön a hulladékgyûjtési
közszolgáltatást végzô AVE Zöldfok
Zrt., hogy megfeleljen a Hulladékról
szóló törvény (Htv) elôírásainak, ne-
vezetesen, hogy átalakuljon olyan
céggé, melynek tulajdonosi részará-
nya több mint 50 százalékban önkor-
mányzati tulajdonba kerüljön – szét-
válással létre kíván hozni egy gazda-
sági társaságot (Kft.-t).
Ezen átalakítással képviselô testüle-
tünk nem értett egyet, azt jeleztük,
hogy továbbra is a Zrt.-ben kívánunk
maradni, nem adott felhatalmazást 
a szétválási szerzôdés aláírására.
Az AVE a szerzôdés aláírásának ér-
dekében felajánlotta, hogy közös
megegyezéssel hozzájárul a közszol-
gáltatási (szemétszállítási) szerzô-
désünk felbontásához. A képviselôk
nem zárkóztak el a szerzôdés alá-
írásának lehetôsége elôl, de négy
pontban fogalmazták meg annak fel-
tételeit. Az ezeket tartalmazó hatá-
rozatkivonatot azonnal továbbítottuk
az AVE felé.
Már a márciusi közgyûlés elé ter-
jesztettük a szomszéd települések
(Balatonkeresztúr, és Balatonmária-
fürdô) polgármestereinek kérelmét,
mely szerint leszámlázták a Balaton-
fenyvesrôl településeik oktatási, és
nevelési intézményeiben az ellátást
igénybe vevô gyermekek étkeztetési
költségeit – melyet akkor elutasított a
testület, tekintettel ezen jogi szabá-
lyozás nem egyértelmû megfogalma-
zására.
Mivel a márciusi döntés után a ké-
relmezô település polgármestere ál-
lásfoglalást kért a Kormányhivataltól,

és ezen állásfoglalás a hozzájárulás
kérését jogosnak ítélte – ismét a tes-
tület elé került a kérdés, melyet a
képviselôk ismét elutasítottak, továb-
bi egyeztetést tartva fontosnak a jog-
szabály értelmezése érdekében.
Egy Fenyves-alsói vállalkozó kérel-
mének részben helyt adva állapította
meg 2013-ra üzletbérleti szerzô-
dését, annak idôtartamát a képviselô
testület.
Nem kíván élni a képviselô testület a
strandon lévô óriáscsúszda marad-
ványaira elôterjesztett összegben
(12,5 millió forint) a létesítmény adás-
vétele kapcsán elôvásárlási jogával,
egyben kifejezte azon elvárását,
hogy a létesítmény rendbe tétele 
érdekében hozott hatósági döntés
elôírásait az eljáró hatóság követke-
zetesen tartassa be.
Egyhangú szavazással fogadta el a
testület a településnek az egyes tár-
sulásokban való további részvéte-
lérôl, annak feltételeirôl, tekintettel ar-
ra, hogy az Önkormányzati törvény
újraszabályozta a társulások mûkö-
dését. A legfontosabb változás, hogy
csak jogi személyiségû társulások-
ként mûködhetnek tovább. Ennek kö-
vetkeztében a zeneoktatásra – mivel
azt más konstrukcióban látja el a tan-
kerület –, Fonyód városával kötött
megállapodásunkat közös megegye-
zéssel megszüntetjük, a Kistérséget
pedig csak abban az esetben tartjuk
érdemesnek a fenntartásra, ha azt
érdemi tartalommal is képesek le-
szünk megtölteni. Amennyiben ez
megvalósul, az Alapszolgáltatás fel-
adatát is ebben a formában kívánjuk
mûködtetni.
Zárt ülésen egy megfellebbezett
ápolási díj iránti kérelmet utasított el
a testület, mivel azt a jogszabályok
egyértelmûen elôírják. (Lombár)

A községházáról jelentjük Balatonfenyves Község Önkor-
mányzata felvételt hirdet 

Strandfelügyelô, ellenôr

munkakör betöltésére 
június 15– augusztus 31-e 

közötti idôtartamra.

Érdeklôdni lehet Lombár Gábor
polgármesternél illetve dr.Tóthné
dr. Sass Mónika jegyzônél a Ba-
latonfenyves, Kölcsey u. 27. cí-
men illetve a 85/560-158-as tele-
fonszámon.
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Második alkalommal szervezte meg
május 9 és 12 között, a település
önállóvá válásának napjához kötött
Fenyôvirágzás Fesztiválját a Bala-
tonfenyvesi Turisztikai Egyesület és 
a község önkormányzata. Számos
koncert, gyermekmûsor és sztárven-
dég várta az érdeklôdôket a kert-
mozi, valamint a vele szemben lévô 
– fesztivál térré alakított – parkoló
szabadtéri színpadán a négynapos
rendezvény alkalmával.
Idén sem volt kegyes hozzájuk az
idôjárás, ennek ellenére érezhetôen
nô az érdeklôdés a számos színvo-
nalas kulturális programot felvonulta-
tó fesztivál iránt, melyhez kézmûves
kirakódó vásárt is kapcsoltak –
mondta a rendezvényen Tóth József
a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesü-
let elnöke.
Napra pontosan 22 évvel ezelôtt, má-
jus 12-én, népszavazáson döntött
úgy a Balatonfenyves lakossága,
hogy önállóan kívánja intézni ügyeit,
életét – mondta vasárnap délelôtt 
a szentmisével egybekötött ünnepi
közgyûlésen Lombár Gábor. A tele-
pülésvezetô köszöntôjében hossza-

san sorolta azokat a fejlesztéseket,
melyek már az önállóság kivívása
után valósultak meg a 117 éves múlt-
ra visszatekintô Balaton-parti telepü-
lésen.
Az ünnepségen, melyen a polgár-
mester szólt a székely és a lengyel
testvértelepülési kapcsolatuk eddigi

eredményeirôl, hangsúlyozta az isko-
láik közötti szoros együttmûködést.
„Balatonfenyvesért” kitüntetô címet
vehetett át Magyarfiné Kalmár Fran-
ciska a balatonfenyvesi általános is-
kola nyugdíjba vonuló igazgatója, 
valamint Sánduly Lajos a zeteváraljai
általános iskola igazgatója.

TÁMOP-2.1.2
program
95–98%-os támogatás informatikai
és idegen nyelvi képzésekre, szinte
bárkinek! Tudásod a jövôd! Száz-
ezer felnôtt ülhet iskolapadba Ma-
gyarország Kormánya és az Euró-
pai Unió sosem látott mértékû kép-
zési támogatásának köszönhetôen.
Kulcskompetenciáikat fejleszthetik a
18. életévüket betöltött állampolgá-
rok az elkövetkezô bô két évben.
Az informatikai- és a nyelvképzés-
nek köszönhetôen sokan visszatér-
hetnek a munkaerôpiacra. A Köz-
igazgatási és Igazságügyi Hivatal
által megvalósított, „TÁMOP 2.1.2.
Idegen nyelvi és informatikai kom-
petenciák fejlesztése” címû kiemelt
projekt olyan támogatást nyújt,
amely elôsegíti az Új Széchenyi
Terv és az Európai Unió közös cél-
jának; a tudás alapú társadalom
megvalósulását Magyarországon.
A közel 12,5 milliárd forintos össz-
értékû felnôttképzési programban

kiemelt figyelem fordul a hátrányos
és leghátrányosabb helyzetû kistér-
ségek lakói felé.
A projekt kiemelten kezeli a munka-
nélkülieket, a kismamákat, a romákat,
a diploma megszerzésére készülô-
ket, a legszegényebb környezetbôl
jövô jelölteket és a 45 év felettieket,
de bárki jelentkezhet: aki elmúlt 
18 éves, nincs nappali tagozatos 
államilag finanszírozott középiskolai
és felsôoktatási hallgatói jogviszo-
nya, nem vesz igénybe más, azonos
témájú európai uniós képzési támo-
gatást. Az élethosszig tartó tanulás
jegyében a képzéseknek nincs felsô
korhatára.
Az a személy, aki megfelel a rész-
vételi feltételeknek, maximum bruttó 
90 000 Ft képzési keretösszeg fel-
használására válik jogosulttá. A tá-
mogatás összegét az eredménye-
sen elvégzett, illetve tanúsítvánnyal
igazolt képzések után a képzô bank-
számlájára utaljuk át. A hátrányos
helyzetû kistérségekbôl jelentkezôk-
nek csak 2% önrészt kell befizetni-
ük, a többieknek 5% az önrész.

A TÁMOP 2.1.2 program iránt ér-
deklôdô állampolgárok a www. tuda-
sodajovod.hu oldalon történô re-
gisztráció után, a Háttér-informatikai
Rendszerben (HIR) kialakított felü-
leten található képzési kínálatból 
választhatják ki a nekik megfelelô
képzést.
Információk: www.tudasodajovod.hu
Mentori segítséget kap minden ma-
gánszemély, aki a TÁMOP 2.1.2.
projekt keretében informatikai és
idegen nyelvi tudását szeretné 
megalapozni vagy bôvíteni. Az 
eMagyarország Pontokon tevékeny-
kedô eTanácsadók segítségével 
lehet kiválasztani a legmegfelelôbb
képzéseket és regisztrálni az infor-
matikai rendszerben. A képzések
ideje alatt is támogatják mentorált-
jaikat. Az informatikai tudással nem
rendelkezô érdeklôdôk esetében se-
gítséget nyújtanak a regisztrációban.
Lehetôség van az igények rögzíté-
sére is (képzés típusa, mikor szeret-
ne képzésre menni és hol). Keres-
senek a balatonfenyvesi könyvtár-
ban!

Fesztivállal ünnepelte függetlenségét Fenyves
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– Június 15-én nyíló Nemzeti Dohányboltba
éves állásra eladót, illetve szezonális
munkára diákot keresünk.
A megadott e-mail címre várjuk az ön-
életrajzokat. hidveginecsilla@freemail.hu
Tel.: 30/620-4334.

– Eladó 1 db 200 l-es hordó, 1 db 200 l-es
akvárium tartozékokkal, 1 db éger színû
TV, DVD állvány, 20 garnitúra új ágynemû
huzat (paplan, párna, kispárna). Ár meg-
egyezés szerint. 20/917-4300.

– Díszburkolat/viacolor lerakása, öntözô-
berendezés kiépítése, füvesítés, fûnyírás,
sövényvágás, vakondrács lerakása, faki-
vágás, gyepszellôztetés, gépi és kézi
földmunka. Tel.: 70/7729-554.

– KIADÓ, SZÍNVONALAS NYARALÓHÁ-
ZAKAT KERESÜNK. Tel.: 30/544-7189.

– Nyaralók tavaszi nagytakarítását válla-
lom. Pontos, precíz munka. 20/917-4300.

– Eladó „REPÜLÔ HOLLANDI” vitorlás 
hajó. 30/399-6915.

– „KUKAC KERT SZERVIZ!” Szakembertôl
kertgondozás: ingyenes kiszállás, szak-
tanácsadás, füvesítés, ültetés, metszés.
Nagy László, 20/500-7484.

– Villanyszerelés, antennaszerelés, UPC-
antenna szerelés, kamerarendszerek, ri-
asztórendszerek, garázsajtók, kapunyitó
motorok. Tel.: 85/560-140, F.: 85/560-141
M.: 30/941-8106, nemethvill01@gmail.com

– Eladó egy számítógépes íróasztal és egy
ágynemûtartós szekrény. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 30/271-2537.

– Vállalok új és idôszakos villamos felül-
vizsgálatokat magánszemélyek, üzletek
és vendéglátó egységek számára.
Profilom: erôsáramú berendezések vizs-
gálata, érintésvédelmi mérése, EPH be-
kötések, villámvédelmi felülvizsgálatok,
minôsítô iratok készítése, szükség szerint
hibajavítás, villanyszerelés kivitelezés,
valamint munkavédelmi és tûzvédelmi te-
vékenységek. Elérhetôség 30/907-2911
wargavill@gmail.com 

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

– Vitorlás csónak, vízi sportszer javítását
vállalom. Ugyanitt eladó egy 22-es Yole
vitorlás hajó. Tel.: 30/769-8657.

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

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

– Eladó, kiadó, cserélendô 1 panelprogra-
mos budapesti X. emeleti 55 nm-es 1+2
félszobás panellakás felújítva. Pesten dol-
gozó és albérletet keresô családokkal
Balatonfenyvesen ház bérbeadásával
cserélhetô kimondottan a rezsi fizetésé-
vel bérleti díj nélkül. Tel.: 30/734 8915.

– ELADÓ egy kültéri/beltéri biztonsági zá-
ras, üveges, fehér mûanyag bejárati/te-
rasz ajtó. Mérete 2 m × 1,8 m, egy fix és
egy nyitható szárny. Balatonfenyves, Kö-
zép u. 255., tel.: 30/332-8480.

– Hatfiókos, 180 literes LEHEL fagyasztó-
szekrény 25 000, JYSK-ben vásárolt há-
romszemélyes, kinyitható, barna mûbôr
kanapé 35 000, jó állapotban lévô, szí-
nes, dekoratív, kétszemélyes ággyá ala-
kítható kanapé 30 000 forintért eladó.
Az árak irányárak. Tel.: 70-209-0957.

– Háromajtós polcos szekrény, nôi ezüst ék-
szerek, 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 tetôszer-
kezetek ácsolását, fedését, valamint
belsô burkolást és gipszkartonozást, ker-
ti pihenôk, teraszok, kocsibeállók elkészí-
tését. Balatonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.:
30/387-6573.

– Olasz–magyar, magyar–olasz fordítást,
tolmácsolást, idegenvezetést, pályázat-
írást, vadászatot vállalok.
ajogbolcsoje@gmail.com Tel.: 30/472-8704

– Navigare Necesse Est. Nem csak hajóz-
ni, hanem olaszul is tudni kell! Gyere, ta-
nulj velem és menj akár Rómába.
ajogbolcsoje@gmail.com Tel.: 30/472-8704

– Mosógépek, mosogatógépek, villanyboj-
lerek, elektromos fûnyírók, egyéb háztar-
tási gépek javítása! Kránicz István Tel.:
30/904-4527

– Veszélyes fák kivágása, fûnyírás, kertren-
dezés, takarítás, lakatosmunkák. Tel.:
85/362-151, 30/986-2565.

– MINDEN AMI VILLANYSZERELÉS! Far-
kas András villanyszerelô Lakások, há-
zak, irodák, üzletek, mûhelyek villany-
szerelése. Fogyasztásmérô helyek készí-
tése. ÉVÉ felülvizsgálatok. 30/275-1577,
farek01@gmail.com Balatonfenyves,
Fenyvesi u. 214.

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

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

– Mûanyag nyílászárók beépítése! Kérjen
árajánlatot! Dallos Építôanyagkereskedés
85/363-226

– Redôny értékesítés, szereléssel együtt is.
Alumínium hôszigetelt, mûanyag, szú-
nyoghálóval is. Érd.: Dallos Imre építô-
anyag kereskedô. Balatonfenyves, Nim-
ród u. 35/2 Tel.: 85/363-226

– Angol tanítás minden szinten, érettségire
és nyelvvizsgára való felkészítés szak-
tanártól Fenyvesen. Tel.: 20/962-2687

– Mindig-tv, parabola antennák, számítás-
technikai- és telefon hálózatok építése és
karbantartása, javítása: Kolviamár Kft.
Kolip Zoltán 20/247-2343

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

– Férfi munkát vállalna kötetlen munka-
idôben, de a kötött is megoldható. Kerti
munkák, szoba-, kerítésfestés, kerékpár-
szerelés, ház körüli munkák, kisebb kô-
mûvesmunkák. Tel.: 30/693-1783

– Eladó egy 2000 literes új acélhordó 
(8000 Ft), egy 16-os gyermekkerékpár
(15 000 Ft), egy 26-os felnôtt mtb-kerék-
pár (15 000) Ft. Tel.: 20/917-4300

– ELADÓ 1 db 125 literes mélyhûtô 
láda, 1 db 4 lángos Karancs típusú gáz-
tûzhely, 1 db Lehel **-os, 160 literes hûtô-
szekrény. Érd.: Balatonfenyves, Petôfi u.
102.

– Gitta Fodrászat (férfi, nôi, gyermek) és
körömkozmetika (manikür, pedikür, mû-
köröm) szeretettel várja vendégeit Ba-
latonfenyves, Vörösmarty u. 15. szám
alatti üzletében (a virágbolt mellett). Beje-
lentkezés: fodrászat 30/321-4146, köröm-
kozmetika 30/716-3258

– ELADÓ egy 80 literes, egy évet használt
villanybojler. mtibi55@freemail.hu vagy
20/374-1729.

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

– ELADÓ 1 db újszerû, megkímélt 3 funkci-
ós babakocsi esôvédôvel, kék-drapp – 
10 000 Ft, 1 db bébi ringató új állapotban,
fémvázas – 5000 Ft, 1 db színes ját-
szószônyeg, felpatentolható oldalakkal –
4000 Ft. Érd.: 20/383-5206 

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

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

– Fûnyírást, fûkaszálást, takarítást, sövény-
vágást, ágvágást vállalunk a Balaton déli
partján Siófoktól Balatonszentgyörgyig,
Marcali és 100 km-es körzetében, problé-
más helyeken is. Nádvágás, elhanyagolt
területek rendbe tétele. Komoly referen-
ciák, számlaképesek vagyunk. Kaszálás
5 Ft/nm, fûnyírás 5 Ft/nm, fûnyírás gyûj-
téssel 8 Ft/nm, sövényvágás 250 Ft/nm.
Az árak a felsoroltaktól eltérhetnek a
szemrevételezés során. Tel.: 30/204-2499

– Villanyszerelés, antennaszerelés, UPC-
antenna szerelés, kamerarendszerek, ri-
asztórendszerek, garázsajtók, kapunyitó
motorok. Tel.: 85/560-140, F.: 85/560-141
M.: 30/941-8106, nemethvill01@gmail.com

Az apróhirdetések közzététele díjmentes, a
hirdetések tartalmáért felelôsséget 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)
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BeNatur-Kis-Balaton
Látogatás általános iskolások számára

Atlétika ötpróba bajnokság

A Dél-Kelet Európai Programok tá-
mogatásának felhasználásával a Ba-
latoni Integrációs Közhasznú Non-
profit Kft. meghirdette a „BE-NATUR”
elnevezésû nemzetközi projektet. Fô
célkitûzése javítani az élôhelyek, va-
lamint a természet és a biológiai sok-
féleség védelmét a Natura 2000 terü-
leteken. A környezetvédelemre való
figyelemfelhívás és a környezettuda-
tos viselkedésre való ösztönzés érde-
kében biztosítják a Balaton kiemelt
üdülôkörzetben élô és tanuló diákok
számára a szakvezetéssel egybekö-
tött kirándulást a Kis-Balaton fokozot-
tan védett természetvédelmi, vizes
élôhelyein. Az utazáshoz az autóbuszt
is térítésmentesen biztosították.
Iskolánk 7. osztályos tanulója, Har-
math Klaudia így emlékezik az út
élménygazdag óráira:
Május 23-án, csütörtökön iskolánk
felsô évfolyamának érdeklôdô tanulói
tanulmányi kiránduláson vehettek
részt, melyet egy pályázaton nyer-
tünk. Kísérôink, Tábor Tamásné, Csil-
la néni és szakkörvezetô tanárunk
Joó Tamás bácsi elôzetesen felkészí-
tettek bennünket, izgatottan vártuk
az indulást. Úti célunk a Kis-Balaton

és térsége volt, valamint a kápolna-
pusztai Bivalyrezervátum. Bár az
idôjárás nem kedvezett utazásunk-
nak, nagyon erôs szél fújt, csak úgy
porzott helyenként a töltés koronája,
mégis jól éreztük magunkat. A csodá-
latos táj, a természet adta látnivalók-
ban felfedezhettük a Kis-Balaton
szépségeit és élôvilágát. Láttunk kó-
csagokat, kárókatonát, tôkés récét,

fehér tündérrózsát, sárga vízitököt.
A „Diás-szigeten” meglátogattuk a Fe-
kete István emlékszobát és a „Matula
kunyhót”. Továbbutazva a Bivalyrezer-
vátumban megtekinthettük a tanyán
élô állatokat. Megismertük a bivalyo-
kat, a szürke marhákat és tartásuk kö-
rülményeit. Így sok élménnyel térhet-
tünk haza. Köszönjük a lehetôséget!

Joó Tamás 

Május 6-án rendezték meg a IV. kor-
csoportos körzeti Diákolimpia ötpró-
ba versenyt, a Kozma Andor utcai
sporttelepen. Mi is részt vettünk ezen
a megmérettetésen. Marcaliból és
Kéthelyrôl indultak csapatok és egyé-
ni versenyzôk. 100- és 800 méteres
futás, kislabda hajítás, távolugrás,
súlylökés számokban mértük össze
tudásunkat. Nagy örömünkre 2. he-
lyezést ért el csapatunk, melynek
tagjai Czobor Lucia, Hackl Dorina,
Fenyár Orsolya, Pucskó Rozi, és 
Tokaji Kitti voltak. A csapatból a leg-
jobb egyéni eredményt Tokaji Kitti 
érte el.

Czobor Lucia

8. osztályos tanuló
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Hulladékgazdálkodás – merre?
Életünk egyik legfontosabb, bár nem túl szívderítô szükségszerû történése
a fogyasztásunk következtében egyre nagyobb mennyiségben termelt hul-
ladék kezelése, az azzal való gazdálkodás. Egyre nagyobb mennyiségben
termeljük a „salakot”. Joggal érezhetjük, hogy a fogyasztási termékek elôál-
lítói tevékenyen közre –, de talán még együtt is mûködnek a hulladékgaz-
dálkodást végzôkkel. Egy nagyobb bevásárlás után otthon szembesülünk
ezzel a kérdéssel, az árucikkek csomagoló anyagai nagyobb helyet foglal-
nak el, mint maguk a termékek.
Ráadásul a csomagoló anyagok nagy része nagyon hosszú idô alatt, és 
a környezetet károsító módon bomlik le, ezek utó, vagy ismételt felhaszná-
lása csak nagyon kis mértékben történik. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy
nem megoldott. Ehhez hozzájárulnak az európai normák, amelyek azt 
támogatják, aki kevés hulladékot rak le a drágán mûködtethetô hulladék-
lerakókban (szeméttelepeken).
Hogy a helyzet megváltozzon tervszerû és olcsón mûködtethetô szelektív
gyûjtési rendszerre, és az ott begyûjtött hulladékféleségek jó áron való
hasznosítására, értékesítésére lenne szükség. Ehhez persze építeni kelle-
ne a kommunális (háztartási) hulladékot is érintô válogatókat.
A kormány igyekszik megfelelni az unió szorításának, ami persze mindnyá-
junk érdeke, hiszen minél kevesebb hulladékot rakunk le, a mi térségünk-
ben Ordacsehi térségében, annál olcsóbbá tehetô az egyébként egyáltalán
nem olcsó közszolgáltatás, ami jelentôsen növeli rezsiterheinket. Ezt ismer-
hette fel a kormány, amikor a rezsi csökkentési programba beemelte a sze-
métszállítási díjat is: maximált árat emlegetnek.
Megszületett a régóta várt Hulladék törvény (Ht) is, amely igyekszik kordá-
ba tartani vagy inkább rendezni a hulladékgazdálkodást. Mindenki tudja,
hogy a szemétben sok pénz van, és a törvénynek azon elôírása, mely sze-
rint 2014 januárjától csak többségében önkormányzati tulajdonú szolgálta-
tó cégek végezhetik ezt a közszolgáltatást mutatja azt az irányt, aminek az
eddigi, több esetben külföldi tulajdonban lévô cégek nem igazán örülnek.
Igyekeznek is mindent elkövetni, hogy a tulajdoni hányadok megváltoztatá-
sával továbbra is a piacon maradhassanak.
A kormány, módosítva a Ht elôírásait, a leendô szolgáltató cégeknek kizá-
rólag a nonprofit formát teszi lehetôvé.
Mi is itt a Balaton nyugati végein, megelégelve az elmúlt években a hulla-
dékgazdálkodás terén tapasztalható anomáliákat, létrehoztunk egy társu-
lást 56 település részvételével, tavaly októberben. Céljaink egyeznek a kor-
mányéval, és nem a szolgálják a szolgáltató cégek érdekeit. Végsô soron
szeretnénk létre hozni egy száz százalékban önkormányzati tulajdonban
lévô szolgáltató céget, amely nonprofit mûködéssel képes lenne ellátni a
ma már 64 települést magába foglaló térség hulladékgazdálkodását. A te-
rület egészen tiszteletre méltó, keleten Balatonszabadi, nyugaton Balaton-
szentgyörgy, délen Gamás, míg már Tolna megyében Tamási városa, és
annak közvetlen térsége a mûködési határ.
Minden érintett, az új, mint a mi társulásunk, és a régi szolgáltató cégek is
igyekeznek megfelelni a Ht elôírásainak, melynek legközelebbi dátuma
2013. június 30 – erre az idôpontra kell a leendô közszolgáltatást végzô cé-
geknek megszerezniük, a szintén törvényben elôírt engedélyeket. Ameny-
nyiben ezt valaki nem tudja teljesíteni, vele a közszolgáltatási szerzôdés
megszûnik.
Jogos hát a kérdés: hulladékgazdálkodás – merre? Mert sok a bizonytalan-
ság, szinte naponta kapunk tájékoztatást újabb jogszabályi változásokról,
melyeket igyekszünk szükség szerint teljesíteni, mert érezzük, és tudjuk 
a Hulladékgazdálkodási Társulás 64 településének polgármesterei, hogy
mindnyájunk érdekében, a terhelhetôség ismeretében – tennünk kell egy
mûködôképesebb rendszer megvalósításáért, összhangban a kormányzat
szándékával.

Lombár Gábor

Júliusi számunk lapzártája

június 20., 12 óra

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS
ISKOLA június 15-én 8 órakor tartja
ballagási és tanévzáró ünnepségét.
Az utolsó tanítási nap június 14.

Nagy Ildikó falugazdásszal
az alábbi telefonszámon lehet

idôpontot egyeztetni:
30/571-1892

TAGTOBORZÓ FELHÍVÁS!
A Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesü-
let ezúton szeretné felhívni minden
kedves érdeklôdô – magánszemé-
lyek, magánszállás kiadók, vállalko-
zások – figyelmét, hogy a jövôben is
megtiszteltetés lenne számunkra, ha
csatlakoznának hozzánk! Kiadványa-
inkban térítésmentes megjelenést
biztosítunk tagjaink részére, irodánk-
ban és szolgáltatásainkon keresztül
széles körben publikáljuk szolgálta-
tásaikat, termékeiket, turisztikai vá-
sárokon, kiállításokon képviseljük
külföldön és belföldön egyaránt.
Bôvebb információért kérjük látogas-
son el irodánkba!
Szeretettel várunk minden kedves
érdeklôdôt! Címünk:
8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 14.

Jelenlegi nyitva tartásunk:
hétfôtôl péntekig 9.00–16.00.

Továbbra is szeretettel várjuk a
vendég étkezôket az általános is-
kola konyhájára! Egy adag ára 
800 forint. Ebédrendelés és befize-
tés hétfôn reggel 8–8.30 között le-
hetséges. Telefon. 85/560-253 vagy
85/560-330.

Ulti Baráti Kör. A májusi játék
eredménye: 1. Táskai Sándor, 
2. Horváth Tamás 3. Dégi János.
A következô találkozót június 23-án,
vasárnap rendezzük meg a Játék-
bárban. További információ a hely-
színen vagy Hackl Gyulától (tel.:
30/406-2043) kérhetô.

A Községi Könyvtár 
nyitvatartási ideje 

Hétfô, csütörtök: 13–16 óra
Kedd, szerda, péntek:

10–12, 13–16 óra
Telefon: 85-560-330, 

e-mail: k9115@koznet.hu
Leselejtezett könyvek a könyvtárból in-
gyen elvihetôek a délelôtti nyitvatartási
idôben.
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Tûzoltó szelet
Somogyi Marianna ajánlásával

Tészta: 15 dkg liszt, 1 kk. sütôpor, 1 cs. vanillin cukor, 8 dkg porcukor, 
8 dkg Ráma, 1 tojás 

Krém: 1 ü. magozott meggykompót, 2 cs. vaníliás puding, 2 ek. cukor, 
víz, csipet fahéj (nem muszáj)

Morzsához: 10 dkg porcukor, 10 dkg liszt, 6 dkg Ráma 

Tetejére: 4 dl Hullala

A tészta hozzávalóiból tésztát gyúrunk (linzer félét kapunk), kinyújtjuk, és
zsírozott tepsibe tesszük. A meggyet lecsöpögtetjük, s a tésztára rászórjuk.
A levét felfogjuk a krémhez. A pudingot a cukorral, csipet fahéjjal s a 8 dl
meggylével (ha nem elég a meggylé, vízzel pótoljuk) felfôzzük. A zselésze-
rû krémet még forrón a meggyre öntjük. A morzsához valókat összemorzsol-
juk s ráterítjük a meggyes zselére. Lassú tûznél (150 fok) sütjük tû próbáig.
Teljesen kihûtjük. A tejszínt habbá verjük, rákenjük a tészta tetejére, villával
megcsíkozzuk. Hosszúkásan szeljük.

A nevelési év végéhez közeledve,
egyre gyakrabban kerül szóba az
óvodában is az iskola. Iskolába ké-
szülnek a nagyok, ellátogat hozzánk
a tanító néni, aggódnak az édes-
anyák, boldogok a gyerekek… egy-
szóval mindenkibôl kivált valamilyen
érzést a közelgô jövô.
Május 22-én, eleget téve az iskolai
meghívásnak, személyesen is meg-
tapasztalhatták gyermekeink, hogy
milyen is az iskola. Régi csoporttár-

saik – a jelenlegi elsôsök – mutatták
be tudományukat az olvasás és szá-
molás terén. Bár a táblát csak székre
állva érték fel a kis ovisok, azért aktí-
van vettek részt az órán.
Elégedettek voltak a tanító nénik és
büszkék voltunk rájuk mi, óvónénik!
Két évvel ezelôtt hagyta jóvá Bala-
tonfenyves Község Önkormányzat
képviselô-testülete, hogy az óvodánk
– a szülôk javaslatára – a Kisfenyô
Óvoda nevet kapja. Ez alkalomból,

névadó ünnepségünkre emlékezve,
óriási méretû tortát kaptak gyermeke-
ink, melyet az ebéd után, jóízûen fo-
gyasztottak el.

A Nyílt Napon kinyitottuk az óvoda
kapuját és meghívtunk minden há-
rom év alatti gyermeket a szüleivel
együtt, hogy ismerjék meg óvodánkat
és az ott dolgozókat. Természetesen
szeretettel vártuk és fogadtuk a már
óvodás gyermekeink hozzátartozóit
is, akik részt vehettek a foglalkozása-
inkon, bekapcsolódhattak gyermeke-
ik játékába. A program végén csupa
pozitív visszajelzés érkezett a szülôk-
tôl, dicséretet kaptak gyermekeink és
az óvónénik is!

Hackl Szilvia óvodavezetô

Ez történt a Kisfenyônél Barátságos környezet, kedves,
mosolygós óvónénik és dadusok
vártak minket április legvégén, a
Kisfenyô Óvoda nyílt napján. Andi
óvónéni csoportja igazán kitett ma-
gáért, az apróságok negyven per-
ces foglalkozást ültek végig fegyel-
mezetten, aktív részvétellel. A jól
felszerelt óvodában különbözô te-
rületek fejlesztô szakemberei nyúj-
tanak segítséget a gyerekeknek.
Nagyon tetszett a sószoba, amit
nemrég adtak át, de ami a legfon-
tosabb: a kislányom is nagyon jól
érezte magát! Köszönjük a meghí-
vást! Pelenta Nikoletta szülô

Kedves fenyvesi asszonyok (és férfiak! Itt a nyár, a vendégbográcsozások évada)! Várjuk azokat a recepteket, melyeket
szívesen megosztanának az olvasókkal, lehetôleg fényképpel együtt. És persze várjuk a visszajelzéseket a már megje-
lent receptekkel kapcsolatban!
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VIRÁGGAL A TISZTA FENYVESÉRT 2013 – VERSENYFELHÍVÁS
A Balatonfenyves Község polgármestere meghirdeti a VIRÁGGAL a tiszta Fenyvesért 2013 Település-szépítô versenyt. A verse-
nyen valamennyi balatonfenyvesi állandólakos és üdülô ingatlantulajdonos, a településen mûködô összes civilszervezet és közin-
tézmény valamint vendéglátóegység, kereskedelmi szálláshely magánvállalkozás részt vehet.
A verseny célja: Balatonfenyves község környezetszépítésének ösztönzése, ennek keretében, a közterületek, parkok, terek, há-
zak kertjeinek magas színvonalú, esztétikai megjelenésének támogatása és elismerése.
Bízunk benne, hogy a verseny eredményeképpen kulturált, tiszta, vendégváró, a magyar virág és kertkultúra elterjesztésében élen-
járó 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 közterülettel.
Civilszervezetek, vállalkozók, magánszemélyek Balatonfenyves község egy-egy közterületi parkjának, utcasarkának, közterület ré-
szének 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

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A Fenyvesi Nyár (és kora ôsz) programja természetesen sokkal gazdagabb lesz, mint ami abból most már látható. Figyeljék
Fenyves honlapját, a hirdetôtáblákat – és a Fenyvesi Újság is közreadja majd hónapról hónapra a pontos programot.

FENYVESI NYÁR

JÚNIUS AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

29. (szombat)
20.00 óra
Utcabál a Golden’s zenekarral 
Helyszín: Zenepavilon

20. (csütörtök)
19.00 óra  
A Fonyódi Sirály Art Képzô- és
Iparmûvészeti Kör
kiállításának megnyitója
Helyszín: Községháza nagyterme

06. (szombat)
20.00 óra
Operett Est az Orfeum Vándor-
színpad elôadásában
Sztárvendég: Kalocsai Zsuzsa
Helyszín: Kertmozi

02. (péntek)
19.00 óra
Grimask Bábszínház mûsora
Helyszín: Kertmozi

17. (szombat)
20.00 óra
ECHO – Beat koncert
Helyszín: Zenepavilon

5. (csütörtök)
19.00 óra
Kiállítás megnyitó Szigetszent-
miklósi Alkotó Kör 
Helyszín: Községháza nagyterme

14. (szombat)
Szüreti felvonulás és mulatság
Helyszín: Kertmozi területe és Ba-
latonfenyves utcái

Június 25.–augusztus 18-ig heti
három alkalommal (kedd, péntek,
vasárnap) filmvetítés a Kertmozi-
ban (Kölcsey u. 14.) Belépôjegy
500 Ft
Részletes mûsor a plakátokon , va-
lamint a www.balatonfenyvesen.hu
és a www.balatonfenyves.hu olda-
lakon!

22. (szombat)
Nagyberek Túranap
(Részletes program, helyszínek,
nevezési lehetôségek a plakátokon
valamint a www.balatonfenyve-
sen.hu weblapon)

20.00 óra
Rock and Roll Utcabál a Party
Band együttessel
Helyszín: Zenepavilon

13. (szombat)
Mûkedvelôk Rock Band koncert
Helyszín: Zenepavilon

03. (szombat)
19.00 óra
Klasszikus Zenei Est
a Balatonfenyvesi Zenei Kör mûvé-
szeinek mûsora  
Helyszín: Kertmozi

7. (szombat)
10.00 óra 
Kisvasúti Nap
Helyszín: Kisvasút (Gazdasági Vas-
út) állomása Balatonfenyves, 
Somogyszentpál községháza ud-
vara, Balatonfenyves Kertmozi

25–30. (hétfôtôl–péntekig)
Fafaragó Tábor
Helyszín: Kertmozi

20. (kedd)
Szent István-napi ünnepség
10.30 óra 
Ünnepi szentmise 
a Szent Erzsébet templomban (Köl-
csey u.)
12.00 óra 
Ünnepi megemlékezés és kenyér-
szentelés 
a Géza fejedelem parkban
20.00 óra 
UTCABÁL a Party Band zenekar-
ral (közben Tûzijáték)
Helyszín: Zenepavilon, Központi
strand

JÚLIUS
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