
BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam    2013. JÚLIUS

MEGNYÍLT A BEREK

A turisztikai szezon bôvítése és a településre látogatók
számának növelése is célja a MÁV és Balatonfenyvesi
Turisztikai Egyesület között június 22-én aláírt együtt-
mûködési megállapodásnak. A Nagyberek területén 
kijelölt gyalogos, kerékpáros és nordic walking túraút-
vonalak, illetve a pálmajori turista pihenôház, valamint
a kerékpárszállító kisvasúti kocsi ünnepélyes átadása
alkalmával került sor az együttmûködés írásos rögzíté-
sére. Az ünnepségen Ungvári Csaba, a vasúttársaság
vezérigazgatója kiemelte, hogy nyári idényben havonta
több mint kilencezren utaznak a fenyvesi kisvasúton.
A MÁV reményei szerint ez a szám tovább nôhet, an-
nak köszönhetôen, hogy új szolgáltatásként mostantól
egy 38 ülôhelyes kerékpárszállító kocsit is közlekedtet-
nek Balatonfenyves és Somogyszentpál között. A Bala-
tonfenyvesi Turisztikai Egyesület sikeres TDM-pályáza-
ta tette lehetôvé a beruházást, melynek köszönhetôen
közel 53 kilométer hosszban túraútvonal került kijelö-
lésre, mely érinti a Nagyberekben lévô Fehérvízi-lápot
is, ahol hamarosan elkészül egy újabb turistaház.
A túraútvonalakhoz eligazító és információs táblákat
helyeztek ki. Az idei szezontól a Nagyberek csatorna-
hálózatán kétszemélyes kajakokkal és négyszemélyes
kenukkal is várja a túrázókat az egyesület. Tóth József
az egyesület elnöke a rendezvényen kiemelte, hogy a
túraútvonalak kialakításában partnere volt a TDM-szer-
vezetnek a terület kezelôje, a Hubertus Bt. is. A túraút-
vonalak, illetve a turistaház avatását jelképezô szalagot
Hende Csaba honvédelmi miniszter vágta át, Móring
József Attila országgyûlési képviselô köszöntôjében
úgy fogalmazott: sokan vannak, akik értéket teremte-
nek a Balaton környékén, azonban Balatonfenyves
nemcsak az értékek, hanem a hozzájuk vezetô út meg-
teremtésében is jeleskedik.

A község költségvetésének talán a leginkább köz-
érdeklôdésre számot tartó része, eleme az a fejezete,
amely a fejlesztési lehetôségekrôl szól. Manapság az
önkormányzatok lehetôségei egyre szûkülnek. Az elmúlt
években sok település olyan mértékben adósodott el,
melyen csak a konszolidáció, az adósságok állami átvál-
lalása segített. Sok önkormányzat, és annak vezetôje,
testülete könnyebbült meg akkor, amikor a kormány köz-
belépett: az ország költségvetése, azaz mindnyájunk 
áldozatvállalása nyilvánvalóan sokakon segített.
Nekünk itt, Balatonfenyvesen, önállóságunk óta nem
volt eladósodást hozó hitelünk, ami köszönhetô a meg-
gondolt, visszafogott, felelôsségteljes gazdálkodásnak,
amit persze félre is lehet magyarázni, számon kérve a
nagy ívû fejlesztéseket. Ha azonban a folyamatos, meg-
gondolt koncepció alapján történô, a gazdasági tehet-
ségünket szem elôtt tartó fejlesztések a kiszámítható
biztonságos gazdálkodást biztosítják, megítélésem sze-
rint ez a jó út. Még ebben az esztendôben, 2013-ban is
ebben a konstrukcióban tesszük a dolgunkat, határoz-
zuk meg a település fejlesztéseinek rangsorát, mond-
hatni egyetértésben, minden kérdésben konszenzusra
törekedve.
Lássuk hát, mit is tervezünk, mi az, amit már meg is va-
lósítottunk, hiszen az üdülési idényben már csak olyan
munka végzéséhez járulunk hozzá – községi finanszí-
rozásban –, amelyek a település biztonságos mûköd-
tetéséhez elengedhetetlenek.
Befejeztük a Fenyves-alsói községi alközpont (strand)
körül folyó járdaépítést, és parkoló kialakítást, elkészült
a Csalogány strandi strandröplabda pálya, a Vörösmarty
utca elején (Takaréktól a kisvasúti átjáróig) a járda épí-
tése, felújítása, valamint a Bevásárló utca elején a járda.
Június elsô hetében elkészült az aszfaltozás a Kölcsey
utca egy szakaszán, és a Vachot Sándor utcákban, va-
lamint három helyen strandjainkon új, az érvényben
lévô szabványoknak megfelelô játszótér épült. Folyik a
kommunális munkáink végzéséhez szükséges kistrak-
torok beszerzése, elkészült a nagystrand második gyer-
mek lídója (a Száva utca végében), a szezonra új zu-
hanyzókat szereltetünk strandjainkra.
Folyik a település szépítése, virágosítása, rendezése,
ami már megszokott elvárás Balatonfenyvestôl. S ké-
szül a nyár turisztikai rendezvényeinek naptára, mely-
ben reményeink szerint minden vendégünk megtalálja a
számára kedves programot. (Lapunk és honlapunk a
nyári számokban rendszeresen közreadja a folyamato-
san frissülô kínálatot.)
Ezekkel a beruházásokkal, fejlesztésekkel készülünk a
remélhetôleg a forró júniussal máris dübörgô idegenfor-
galmi szezonra. Lombár Gábor

Az idei fejlesztésekrôl lapunk 3. oldalán adjuk közre
Márton László fotóit
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Június 27-én a községháza nagytermé-
ben került sor az idei Üdülôhelyi Fórum-
ra. Szerény részvétellel, két órán át 
tartott a program, elsô részében a múlt 
esztendôben elhangzott észrevételeket
idézte fel a polgármester, s tájékoztatást
adott azok megvalósításáról, az idei ak-
tuális, a járások kialakításával kapcsola-
tos változásokról. Csökkent a községhá-
za dolgozóinak létszáma, és vannak
olyan ügyek, amelyeket már a megala-
kult járás ügyfélszolgálat intéz. Ennek el-
lenére van mód helyben is eljárni: min-
den héten csütörtök délelôtt, és pénte-
ken a teljes hivatali idôben a járás egyik
munkatársa (aki a változás elôtt velünk
dolgozott itt Fenyvesen), az ügysegéd
fogadóórákat tart a Fenyvesen. Sokakat
érdekel a kurtaxa, a vendégéjszakák
utáni idegenforgalmi adó fizetésének kö-
telezettsége. Fontossága nem kétséges,
hiszen minden beszedett adóforinthoz a
következô évi költségvetésben 1,50-et
ad az állam. Ez az összeg lehet egyes

idegenforgalmi fejlesztések forrása.
Az égetési tilalom április 1 és október 31
között tart, legyen mindenki figyelemmel
erre a tiltásra, mert azon túl, hogy az 
indokolatlan égetés bosszúságot okoz,
komoly a forróság következtében a 
tûzveszély. Csendháborítás esetén 
a rendôrségnek van lehetôsége eljárni,
annak szabálysértési eljárása kikerült a
jegyzô hatáskörébôl a járáshoz.
A talajterhelési díj többszörösére emel-
kedett, annak kell fizetnie, aki annak 
ellenére, hogy elkészült a szennyvíz
csatorna  hálózat, arra nem kötött rá.
Közterületen a fakivágások engedélykö-
telesek.
A hivatal a nyári idényben ügyeletet tart
– pénteken 16 óráig, szombaton 8–12-ig.
Július elejétôl hatósági ellenôrt fogunk
alkalmazni a szükséges ellenôrzések
végzésére. Sok és sokrétû a feladat:
kutyák a strandon, közterületek szabály-
talan használata, gazos, parlagfûvel
szennyezett telkek.

Beszámolt a polgármester a fejleszté-
sekrôl, tervekrôl. Az idei, valamivel több
mint 600 millió forintból mintegy 300 mil-
liós összeggel számolhatunk: járdákat
építettünk, majd három kilométeren javí-
tottuk útjainkat aszfalt darálékkal. Utat
építettünk a Kölcsey, és Vas Gereben ut-
cákban. Többmilliós költséggel meder-
tisztítást végeztünk. Megépült a Száva
utcai lidó. (Ezekrôl a fejlesztésekrôl
fotóösszeállítást láthatnak e lapszámunk
3. oldalán). Reményeink szerint megépül
az Imre majori ivóvíz rendszer is. Közel
10 millió forint értékben játszótereket
építettünk (a régieket lebontottuk).
Pályázatot nyertünk a ravatalozó felújítá-
sához, zuhanyzókat cseréltünk a strand-
jainkon, fûnyíró traktorokat vásároltunk.
Augusztusban megkezdôdik a község-
háza energia racionalizálása, nyert az
iskolához építendô mûfüves focipálya
építésére benyújtott pályázatunk is. Fo-
lyik a Turisztikai Egyesület pályázatának
megvalósítása, a Kisvasút Csisztai vo-
nalának esetleges felújítása elôkészí-
tése. Szándékunk elérni a lezárt vonal
ismételt megnyitását.
A fórumon a jelen lévôk észrevételeiket,
és dicséreteiket is megfogalmazták. El-
hangzott, hogy a helyi termálvíz kihasz-
nálása szerencsés lenne, szó volt a kis-
vasút fejlesztési lehetôségeirôl, a Feny-
vesi és Úttörô utcák közötti árok ren-
dezetlenségérôl, a sétáló utcában az
árusok indokolatlan terjeszkedésérôl,
volt, aki a strandi csúszda állapotát fel-
háborítónak nevezte, más azt nehezmé-
nyezte, hogy a fôszezonban kaotikus a
parkolás a község központban, továbbá
hogy korai az égetési tilalom bevezeté-
sének idôpontja. (Lombár)

A községházáról jelentjük

Továbbra is szeretettel várjuk a ven-
dég étkezôket az általános iskola
konyhájára! Egy adag ára 800 forint.
Ebédrendelés és befizetés hétfôn reg-
gel 8–8.30 között lehetséges. Telefon:
85/560-253 vagy 85/560-330.

Június 27-én tartotta a község képvi-
selô-testülete júniusi munkaterv szerinti
ülését, hét napirendi pontot tárgyalva.
A Kisfenyô Óvoda vezetôjének, Hackl
Szilviának elôterjesztése nyomán a
2013/2014-es nevelési évtôl (szeptem-
bertôl) egy fô óvodapedagógus (óvónô)
heti 20 órában történô alkalmazásáról
született döntés. Az óvónô alkalmazása
a Köznevelésrôl szóló törvény változása
miatt vált szükségessé.
A tavaly októberben megalakult Dél-
nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási
Társulásnak, annak érdekében, hogy 
alkalmas legyen a társulási megállapo-
dásban meghatározottak szerint a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás végzé-
sére, szükségessé vált mûködési hozzá-
járulás biztosítására, melyet a település
lakosegyenérték számának arányában
867 908 Ft mértékben támogatott a 
testület.
Törvényi változás miatt határozat szü-
letett, hogy tagjai kívánunk maradni a
Somogy Megyei Önkormányzatok Mun-
ka és Tûzvédelmi Társulásnak, annak
Tanácsába tagot illetve póttagot jelöl-
tünk.
Egyhangú szavazással döntött a testület
az idei nyári gyermekétkeztetés hozzá-
járulásának önerejének biztosításáról,
melynek összege: 166 320 Ft

A testület jóváhagyta a Polgármesteri Hiva-
tal energetikai fejlesztése kapcsán benyúj-
tott pályázathoz a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásának formáját. A pályázat során
épületenergetikai fejlesztések történnek
megújuló energiaforrás hasznosításával.
Homlokzat, lábazat, és födémszigetelés,
szükséges helyeken nyílászáró csere, tel-
jes fûtéskorszerûsítés, részleges világítás
korszerûsítés, napelemek, és napkollektor
telepítésére is sor kerül. A támogatási ké-
relmek elbírálása során a régió egyetlen
havilapjának, a Balatoni Futárnak, 50 000,
valamint a Fonyódi Diáksport Egyesület-
nek 200 000 Ft-ot szavazott meg a testü-
let. A támogatásokról a támogatottaknak
a helyi rendeletünk értelmében el kell
számolniuk. Lakhatási költségtámogatás-
ról is döntött a testület az ülés végén.
A Július 3-i rendkívüli testületi ülésen
felmondta a testület az AVE Zöldfok 
Zrt.-vel  2002. december 27-én kötött, és
2006 évben egységes szerkezetbe fog-
lalt hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tási szerzôdést, tekintettel arra, hogy a
cég a Hulladék törvény elôírásainak nem
felel meg. A szerzôdét július harmadiká-
val 6 hónapos határidôvel mondta fel a
polgármester, azaz a jelenlegi közszol-
gáltatónak (AVE Zöldfok Zrt.) 2014 janu-
ár 3-ig továbbra is az eddigi tartalommal
el kell látnia a feladatát. (Lombár)

Üdülôhelyi Fórum
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A Községi Könyvtár 
nyitvatartási ideje 

hétfôtôl péntekig 10–12, 14–18 óra
telefon: 85-560-330

e-mail: konyvtar@balatonfenyves.hu
Leselejtezett könyvek a könyvtárból in-
gyen elvihetôk!
Köszönjük Varga Attilának a könyvtár-
nak felajánlott könyveket!

Augusztusi számunk lapzártája
július 20., 12 óra
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FEJLESZTÉSEK SZEZON ELÔTT

Fotó: Márton László
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Rendôrkapitányság Fonyód
Közrendvédelmi Osztály

Körzeti Megbízotti Alosztály
Telefon: 85/560-990, 107, 112

Fonyódi KMB csoport bûnmegelôzési, és bûnügyi tájékoztatója
Balatonfenyves sajnálatos módon azon települések közé tartozik, amelyet a bûnözôk
sem kerülnek el. 
Az elmúlt idôszakban sajnos megszaporodtak a lakásbetörések, vagyon elleni bûncselek-
mények.
Kérünk mindenkit, hogy kertkapuját, ajtaját mindig tartsa zárva, még akkor is, ha csak
rövid idôre is megy el otthonról.
Az ablakot se hagyják nyitva, mert a szúnyogháló nem fogja visszatartani a betörôt. 
Kérje meg szomszédjait, hogy figyeljenek házára és Ön is segítse ôket.
Aki teheti, értékei megóvása érdekében szereltessen fel vagyonvédelmi rendszereket. 
A tapasztalatok alapján a riasztóval, kamerával látható módon felszerelt ingatlanokat a
betörôk elkerülik, vagy a megszólaló riasztó az elkövetôt megzavarja és elriasztja.  
A különálló melléképületek garázsok is célpontjai a tolvajoknak.
Ellenük a mozgásérzékelô lámpák, csengôk hatékony védelmet jelentenének, ezek elri-
aszthatják ezeket a hívatlan látogatókat. 
Ékszereikrôl, festményeikrôl, értékes vagyontárgyaikról készítsenek fényképeket, mû-
szaki cikkeik gyári számát jegyezzék fel, mert ezzel is a megtalálásuk esélyét növelik,
ha már bekövetkezett a baj. 
Nagyobb összegû készpénzt ne tartsanak otthon, elutazásukat, programjaikat ne osszák
meg közösségi oldalakon. 
Lakásukról, vagyontárgyaikról se tegyenek közzé fotókat, mert ezekkel is az elkövetôk
figyelmét hívják fel magukra!   
Egyre több és több olyan bûnözô tevékenykedik, akik idôs magányos embereket próbál-
nak becsapni, megtakarított pénzüket ellopni.
Ezek az emberek Házaló árusoknak, TV szerelônek, ügyintézônek, kérdezôbiztosnak,
víz-, villany-, gázóra leolvasónak, vagy a nyugdíjfolyósító munkatársainak kiadó szemé-
lyek, aki csak az idôs emberek pénzét akarják megszerezni, pénzváltás, szerelés, órale-
olvasás vagy felmérés ürügyével. 

Idegen embereknek ne váltsanak nagy címletû pénzt!
Ne engedjék be ôket otthonukba!

Értesítsék azonnal a Körzeti megbízottat a mobilszámon, 
hogy a lehetô leggyorsabban segíthessünk!

20/461-4248

Autóban ne hagyjon senki értéket, személyes iratokat, pénzt még a kesztyûtartóban sem.
Az autót még a látható helyen hagyott, de üres táskáért is feltörhetik!
A szôlôben ôrizetlenül ne hagyjanak autót, mert azt még akkor is feltörhetik, ha nem lát-
nak benne értéket. 
Bankkártya mellett ne tartsák a PIN kódot felírva. 
Ha gyanús autót látnak, jegyezzék fel a rendszámát, színét típusát. 

2013.06.11.
Pécsek Zoltán r. zls.

Cserjés Gábor r. tzls.
Körzeti megbízottak

A program kezdeteként megemlékez-
tünk iskolánk névadójáról, osztályon-
ként virágokat helyeztünk el emlék-
táblájánál. Ezt követôen a március-
ban elindított Balaton vetélkedô 
versenyzôi vehették át jutalmukat
Lombár Gábor polgármester úrtól.
Két elsô helyezett lett: Harmath Klau-
dia és Mayer Milán, második helye-
zést Márton Rozi, harmadik helye-
zést Hofmaier Hanna ért el. Jutalmuk
a „Vigázz rám!” címû környezetvédel-
mi társasjáték volt.
Minden évben nagy sikere van az
akadályversenynek, ezért a gyerekek
kívánságára az idén is megrendez-
tük. A nyolcadik osztályosok mindig
nagy örömmel várják, hogy összeál-
líthassák a feladatokat, és hogy vég-
re ôk lehessenek a „fônökök” az állo-
másokon. Jobbnál jobb ötletek szü-
lettek: váltóláz, labirintus bejárása
bekötött szemmel, gyufás skatulya
terelgetése felkötött krumplival, stb.
A csapatokban vegyesen szerepeltek
a különbözô osztályokból gyerekek, a
hetedik osztályosok vezették ôket.
A csapatkapitányok jól felkészítették
csapatukat: zászlókat, ötletes póló-
kat, szép menetleveleket készítettek,
megtanították társaiknak a csataki-
áltásokat, az indulókat. A diákok fe-
gyelmezetten vonultak az egyes 
állomások között, a legjobb tudásuk
szerint próbálták megoldani a felada-
tokat. Az elsô három helyezett csoko-
ládé jutalomban részesült, de nem 
feledkeztek el a csapatkapitányokról
és az állomásfônökökrôl sem.
Jól telt a nap, mindenki fáradtan, de él-
ményekkel gazdagabban ment haza.

Diákönkormányzat

Fekete István nap

Ulti Baráti Kör. A júniusi játék
eredménye: 1. Horváth Tamás, 
2. Ország Sándor 3. Kiss György.
A következô találkozót július 21-én,
vasárnap rendezzük a Játékbár-
ban. További információ a helyszí-
nen vagy Hackl Gyulától (tel.:
30/406-2043) kérhetô.
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Ballagás és tanévzáró az iskolában

Az iskolai ballagást és az ünnepé-
lyes tanévzárót 2013. június 15-én
tartottuk. A 17 ballagó diáknak 
véget ért az alapfokú oktatás. 6 ta-
nuló gimnáziumban, 8 tanuló szak-
középiskolában, 3 szakiskolában
folytatja tanulmányait.
A „Senkinek sem kötelessége / Hogy
nagy ember legyen / Már az is na-
gyon szép / Ha ember tud lenni” –
gondolatsorral engedtük útjukra di-
ákjainkat. Szeptembertôl várja ôket
az új kihívás, bízunk benne, hogy
az iskolánkban eltöltött nyolc év
emlékét megôrzik, és a megszer-
zett ismeretekkel és tudással helyt
tudnak állni. Mi, a tantestület és in-
tézményünk dolgozói szeretettel

gondolunk rájuk, és mindig vissza-
várjuk ôket.
Köszönöm a végzôs diákok és szü-
leik nevében is a polgármester úr-
nak és a képviselô-testületnek,
jegyzôasszonynak, az önkormány-
zat pénzügyi dolgozóinak, a Fonyó-
di Tankerület igazgató asszonyának
és munkatársainak, hogy intézke-
déseikkel, döntéseikkel, segítô-
készségükkel nagyban hozzájárul-
tak ahhoz, hogy zökkenômentesen
végezhettük a munkánkat.
A tanévzáróval folytatódott az ün-
nepségünk, melyen röviden érté-
keltük a 2012/13-as tanévet. Kitûnô
tanulmányi eredményt 16 tanuló ért
el, 14 pedig jelest. Ez a két szám

tanulóink egy negye-
dét jelenti. Gratulá-
lunk a szép teljesít-
ményhez! Iskolánk
tanulmányi átlaga:
4,1. A legjobb ered-
ményû osztályok: az
alsó tagozaton a 2.
osztály, a felsô tago-
zaton az 5. osztály.
Kiemelkedô tanulmá-
nyi eredményért, pél-
damutató magatartá-
sért, szorgalomért,
közösségi munkáért
és különbözô kie-
melkedô teljesítmé-
nyért több tanulónk
részesült oklevélben
és könyvjutalomban.
Tanévzárónk legün-
nepélyesebb részé-
ben került átadásra a
Barta Anna kitünte-
tettjének járó díj. A
nevelôtestület dönté-
se alapján a 2012/
2013-as tanévben
Tomisa Dorina bizo-
nyult érdemesnek a
kitüntetésre, melyhez
gratulálunk.
Megköszöntük a Szü-
lôi Munkaközösség-
ben több éven ke-
resztül végzett segí-
tôkész munkáját

Czoborné Horváth Szilviának, Ôsz
Ernônének, Tomisáné Gáspár And-
reának.
Kiemelkedô nyári programunk: alsós
tanulóink Ôrtilosra mennek táborba
június 23-ától 28-áig. Augusztus-
ban pedig várjuk Zduny és Zete-
váraljai gyerekeket.
Megköszönöm az intézmény dolgo-
zóinak az egész évi lelkiismeretes
munkáját. Köszönöm a szülôknek
az együttmûködést, mely nélkül ezt
a tanévet nem sikerült volna ilyen
eredményesen lezárni.
Kívánok minden családnak, kollé-
gámnak jó pihenést nagyon szép
nyarat.

Hilszenráth Györgyné
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Nemzeti Dohánybolt nyílik a Zsoli
Üzletházban,

Nyitva tartás minden nap
6.30–21.30-ig

– 12 méter hosszú szögvas kerítés
kis és nagykapuval kitûnô állapot-
ban olcsón eladó. Tel.: 20/491-
9702.

– Egyedi póló? Nem gond! Minôség
gyorsan, jó áron! Egyedi feliratok,
logók, minták! Részletek: tel.:
70/634-5515, e-mail: poloegyedi@
gmail.com

– Tegye emlékezetessé nyaralását!
Fényképes emléktárgyak (bögre,
póló, puzzle stb.) készítését válla-
lom rövid határidôre. Írjon levelet:
ajandek.balaton@gmail.com, Tel.:
MMS 20/418-6180

– SVÉD MASSZÁZS Frissítô svéd-
masszázs képzett masszôrtôl. A
hét bármely napján, akár saját ott-
honában. Hívjon bizalommal és se-
gítségemmel frissüljön fel testileg,
lelkileg. 30/513-7804

– Vásárolnék, 220 V-os, jó állapotú
terménydarálót. Vásárolnék továb-
bá jó minôségû, 100%-os, tiszta
othelló bort. Tel.: 30/591-8036,
83/318-839

– Eladó 400 l-es Zanussi fagyasztó
láda, 120 l-es Lehel fagyasztó
szekrény, rozsdamentes sütemé-
nyes hûtô. Érdeklôdni: 30/620-
4334

– Montenpi AT 919 típusú többfunk-
ciós elektromos szintetizátor áll-
vánnyal együtt eladó. Ár: 18 000 Ft.
Tel.: 20/330-8896.

– A’la carte étlapunk széles válasz-
tékával és folyamatosan megújuló
menü kínálatunkkal egész évben
várjuk kedves vendégeinket. Tele-
fonos rendelés esetén házhoz is
szállítunk, Balatonfenyves területén
díjmentesen. Napi menü 800 Ft.
Trombitás kisvendéglô, Balaton-
fenyves, Fenyvesi út 48. Tel.: 20/
913-2125, 20/330-8896

– Eladó kettô darab fenyôfa ágykeret
a hozzátartozó matraccal, egy kö-
zepes és egy nagy képernyôs TV
beltéri egységgel. Tel.: 30/483
4010.

– Eladó ORION típusú televízió 
37 cm képcsövû, alig használt
5000 Ft-ért, 18 db új három részes

ágynemû garnitúra 2000 Ft/db
áron, TV, DVD állvány 6000 Ft-ért.
Tel.: 20/917-4300

– Díszburkolat/viacolor lerakása, ön-
tözôberendezés kiépítése, füvesí-
tés, fûnyírás, sövényvágás, va-
kondrács lerakása, fakivágás,
gyepszellôztetés, gépi és kézi föld-
munka. Tel.: 70/772-9554.

– KIADÓ, SZÍNVONALAS NYARA-
LÓHÁZAKAT KERESÜNK. Tel.:
30/544-7189.

– Nyaralók tavaszi nagytakarítását
vállalom. Pontos, precíz munka.
20/9174 300.

– Eladó „REPÜLô HOLLANDI” vitor-
lás hajó. 30/399-6915.

– „KUKAC KERT SZERVIZ!” Szak-
embertôl kertgondozás: ingyenes
kiszállás, szaktanácsadás, füvesí-
tés, ültetés, metszés. Nagy László,
20/500-7484.

– Villanyszerelés, antennaszerelés,
UPC-antenna szerelés, kamera-
rendszerek, riasztórendszerek, ga-
rázsajtók, kapunyitó motorok.
Telefon: 85/560-140, F.: 85/560-141 
M.: 30/941-8106,
nemethvill01@gmail.com

– Vállalok új és idôszakos villamos
felülvizsgálatokat magánszemé-
lyek, üzletek és vendéglátó egysé-
gek számára. Profilom: erôsáramú
berendezések vizsgálata, érintés-
védelmi mérése, EPH bekötések,
villámvédelmi felülvizsgálatok, mi-
nôsítô iratok készítése, szükség
szerint hibajavítás, villanyszerelés
kivitelezés, valamint munkavédel-
mi és tûzvédelmi tevékenységek.
Elérhetôség 30/907-2911 wargavill@
gmail.com 

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

– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújítá-
sát, új tetôszerkezetek ácsolását,
fedését, valamint belsô burkolást
és gipszkartonozást, kerti pihenôk,
teraszok, kocsibeállók elkészíté-
sét. 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.: 06-30/472-8704

– 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, karbantar-
tását vállalom. Orbán János Tel.:
70/379-8301

– Mûanyag nyílászárók beépítése!
Kérjen árajánlatot! Dallos Építô-
anyag kereskedés 85/363-226

– Redôny értékesítés, szereléssel
együtt is. Alumínium hôszigetelt,
mûanyag, szúnyoghálóval is. Érd.:
Dallos Imre építôanyag kereskedô.
B.fenyves, Nimród u. 35/2 Tel.:
85/363-226

– Angol tanítás minden szinten,
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 válla-
lok. Zrínyi Péter Tel.: 70/334-9402 

– Férfi munkát vállalna kötetlen mun-
kaidôben, de a kötött is megoldha-
tó. Kerti munkák, szoba-, kerítés-
festés, kerékpárszerelés, ház körüli
munkák, kisebb kômûvesmunkák.
Tel.: 30/6931-783

– Gitta Fodrászat (férfi, nôi, gyer-
mek) és körömkozmetika (manikûr,
pedikûr, mûköröm) szeretettel vár-
ja vendégeit Balatonfenyves, Vö-
rösmarty u. 15. szám alatti üzleté-
ben (a virágbolt mellett). Bejelent-
kezés: fodrászat 30/321-4146, kö-
römkozmetika 30/716-3258

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

APRÓ
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A hónap elsô napján, június 1-jén tar-
tottuk meg a Kisfenyô Óvodában az
évzáró ünnepségünket. Tizennyolc
nagycsoportos gyermekünktôl vettünk
búcsút, szeptemberben ennyien kez-
dik meg iskolai tanulmányaikat. Tarisz-
nyájukkal együtt a kézimunka értékét
is átadtuk nekik, melyet ismét az ezüs-
tök varrtak a kisfenyôk számára. Meg-
hitt ünnepségben volt részük a jelen-
lévôknek, a kicsik pontosabban na-
gyok versei, könnyeket csaltak a
szülôk és vendégek szemébe.
Nagyszerûen sikerült a gyermeknapi
rendezvényünk is! Két ugrálóvárat is
felállítottunk a gyerekeknek, volt pizza
meg palacsinta és sok-sok finomság,
amit az anyukák és nagymamák 
teremtettek az asztalainkra. Sorban
állás volt az arcfestôknél is, de fan-
tasztikus sikert aratott a fonyódi
Rendôrkapitányság két munkatársa,
valamint a kéthelyi Önkéntes Tûz- 
oltó Egyesület autója is. Külön kö-
szönjük Péter Gábor tûzoltónak a se-
gítséget, aki minden követ megmoz-
gatva hozta el nekünk a kéthelyiek
autóját.
A két nagyobb csoport Keszthelyen is
járt a Gyermekeinkért Balatonfeny-

ves Alapítvány jóvoltából. A látnivalók
között szerepelt a csigaparlament és
a játékmúzeum, a vadászati- vala-
mint a vasútmodell kiállítás is. Hon-
lapunkon megtekinthetik az érdek-
lôdôk a kiránduláson készült fotókat.
(www.balatonfenyves.hu/Települé-
sünk/Kisfenyô Óvoda.

Hogy a legkisebbek se maradjanak ki
a jóból, pikniket szerveztünk nekik a
Balaton parton. Meghódították az új
játékokat, jóízûen elfogyasztották a
magukkal vitt tízóraijukat, majd egy
közös fagyizás után tértek vissza dél-
utáni sziesztára, az oviba.

H. Sz.

Programjaink a nyárelôn

Örömmel adott helyet Balatonfeny-
ves ennek a kiállításnak, melyen sze-
met és lelket gyönyörködtetô munká-
kat láthatunk olyan mûvészektôl, akik
szinte köztünk élnek – mondta a
fenyvesi taggal is bíró fonyódi Sirály-
Art Képzô- és Iparmûvészeti Kör kiál-
lításának megnyitóján Lombár Gábor
polgármester. A községháza nagy-
termében június 20-án nyílt tárlaton
tizenhárom alkotó közel harminc
munkája került bemutatásra, melye-
ket augusztus végéig munkanapokon
9 és 16 óra között látogathatnak az
érdeklôdôk.

Sirály-Art Ultramaraton

Június elsején-másodikán rendezték meg a 7. ULTRAMARATON tókerülô ver-
senyt. A 212 balatoni diákból álló Balatoni Láncreakció váltó tagjaiként a Fekete
István Általános Iskola tanulói is részesei lehettek ennek a felejthetetlen sport-
eseménynek. Csapatunk a 21. szakaszt futotta Balatonfenyvesen. A NIKE támo-
gatásával rajtcsomagot is kaptunk. A váltó tagjai Fehér Bálint, Sáfár Zsófia, 
Rózsahegyi Nikolett, Rógán Martin, Czobor Lúcia, Tokaji Kitti, Horváth Gergô, 
és felnôtt kísérôként Lelkó Attila és Tábor Tamás voltak. Babaics Attila az önkor-
mányzat autóbuszával szállította a csapatot. Köszönöm szépen a segítséget
mindenkinek, remélem a diákjaink egy életre szóló emlékkel tértek haza.

Tábor Tamásné
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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

AUGUSZTUS

11. (csütörtök)
17.00 óra
Rosta Géza gyermekmûsora
Helyszín: Balatonfenyves-alsó
strand

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

19. (péntek)
20.00 óra
Retro Party – Dj. Fikidi
Helyszín: Csalogány strand

25. (csütörtök)
17.00 óra
Rosta Géza gyermekmûsora
Helyszín: Zenepavilon

27. (szombat)
20.30 óra
New Orleans Jazz est
a Mardi Gras Jazz Band mûsora
Helyszín: Zenepavilon

08. (csütörtök)
17.00 óra
Rosta Géza gyermekmûsora
Helyszín: Csalogány strand

19. (hétfô)
19. 00 óra 
Grimask Színház gyermekmûsora
Helyszín: Zenepavilon

20.00 óra
Utcabál a Joker együttessel
Helyszín: Csalogány strand

02. (péntek)
20.00 óra
Retro Party – Dj. Fikidi
Helyszín: Csalogány strand

10. (szombat)
20.00 óra
Street Party a Retrofon Trióval
Helyszín: Zenepavilon

23. (péntek)
20.00 óra
Retro Party – Dj. Fikidi
Helyszín: Csalogány strand

16. (péntek)
19.00 óra 
Dombóvári Ifjúsági Fúvószene-
kar mûsora
Helyszín: Zenepavilon

20.00 óra
Retro Party – Dj. Fikidi
Helyszín: Csalogány strand

10. (szerda)
19.00 óra
Starlight Dance Company mûsora
Helyszín: Zenepavilon

12. (péntek)
20.00 óra
Retro Party – Dj. Fikidi
Helyszín: Csalogány strand

18. (csütörtök)
17.00 óra
Rosta Géza gyermekmûsora
Helyszín: Csalogány strand

20. (szombat)
20.00 óra
BRASS SHOW 
a BRASSDANCE fúvós együttes
mûsora
Helyszín: Zenepavilon

20.00 óra
Magdolna-napi Utcabál a Joker
együttessel
Helyszín: Csalogány strand

22. (hétfô)
19.00 óra
Mester Sándor klasszikus gitár
estje
Helyszín: Kertmozi

26. (péntek)
20.00 óra
Retro Party – Dj. Fikidi
Helyszín: Csalogány strand

15. (csütörtök)
17.00 óra
Rosta Géza gyermekmûsora
Helyszín: Zenepavilon

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

09. (péntek)
19.00 óra
Angel Dance Tánciskola mûsora
Helyszín: Zenepavilon

20.00 óra
Retro Party – Dj. Fikidi
Helyszín: Csalogány strand

20.30 óra
„Tánc-Szók” versek és zenék
Forró István színmûvész és a Tri-
ola Fúvós együttes elôadásában 
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 ke-
nyérszentelés 
a Géza fejedelem parkban

20.00 óra 
UTCABÁL a Party Band zenekar-
ral 

közben 21.00 órakor Tûzijáték
Helyszín: Zenepavilon, Központi
strand

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

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

01. (csütörtök)
17.00 óra
Rosta Géza gyermekmûsora
Helyszín: Balatonfenyves-alsó
strand

JÚLIUS
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