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ÉS MÉG NINCS VÉGE

Képösszeállításunk (a felvételeket Márton
László készítette) az eddigi, szép sikerrel sor-
ra került fenyvesi nyári programok néhány
eseménye közül villantanak fel egy-egy moz-
zanatot. Az összeállítást lapunk 7. oldalán 
folytatjuk, a 8. oldalon pedig közreadjuk az 
augusztusi, szeptember elejei rendezvények
naptárát.

Augusztus huszadikával, legrégebben ünnepelt ünnepünk
napjával, hagyományosan véget ér Fenyvesen is, ahogy min-
denütt másutt az országban, a nyaralások szezonja. Amolyan
közmegegyezés ez, amelynek gyakorlata nagyjából száz
esztendeje és természetesen kizárólag Magyarországon ala-
kult ki.
Összefügg azzal a szintén igen-igen régi gyakorlattal, hogy
mifelénk a tanév is szokásosan szeptember elején elkez-
dôdik már, és kell az a tíz s legfeljebb egynéhány nap, hogy
a gyerekek és fôleg a szülôk felkészüljenek az újabb tanév
megpróbáltatásaira, meg persze azzal a ténnyel, hogy a mi
mérsékeltnek mondott éghajlati viszonyaink között (meddig
tartanak még vajh ezek a viszonyok?) nagyjából ez idô tájt
köszönt be az idôváltozás periodikus váltópontja, kevesebb a
napfény, több az esô, színesedni kezdenek a halálra ítélt le-
velek, egyszóval: vége a nyárnak.
A mi égtájunkon élô nemzedékek – Szent István államalapí-
tása óta negyven generáció váltotta egymást a Kárpát me-
dencében – ezer év tapasztalatából tudják azt, hogy akármi
történik, ez a változás meggátolhatatlanul bekövetkezik majd,
és ezer év átlagával mérve mindig szeptemberbe fordulva,
amikortól aztán hanyatlani kezd a telet is ismerô s olykor
elszenvedô magyar ember nyara, lépésrôl lépésre átengedve
helyét a nemszeretem idôknek.
Tulajdonképpen történelmi szerencse, miközben talán nem is
véletlen, hogy Szent Istvánnak államalapító gesztusát jelöl-
ték ki eleink az évfordulós ünnepségre, s nem Vajk Istvánná
koronázásának-keresztelésének napjait: december végét–ja-
nuár elejét.
Ennek persze semmi köze a hivatalosság bölcsességéhez 
(a hivatalosság ritkán bölcs, amirôl negyven generációnyi
magyar bôven tudna mit mesélni), a dátumot a pogány ha-
gyományból mentették át ôseink, elvégre az államalkotásnak
aligha lehet napra pontos dátuma. Viszont már pogány eleink
is tudták, ilyentájt fordul a naptár, hagyja ott addig érvényes
rítusait, alkalmas dátum ez vagy valami ehhez hasonló, hogy
szilárdan lehorgonyozzuk legrégebben ünnepelt állami ünne-
pünket.
De augusztus huszadika ebben az összefüggésben is méltó
pont a napok-hónapok-évszakok rendjében: megállni, elgon-
dolkozni idô és történelem folyásán, visszapörgetni az örök
idô, az öröknaptár napjait, megemlékezni egy vitathatatlanul
fontos emberi és magyar férfiúról, s egy mindmáig mindent
eldöntô tettrôl: Istvánról, a királyról, s az ô országáról, a füg-
getlen magyar államról.
Amely sokszor elvesztette ugyan e negyven generációnyi idô
alatt önállósága kívánatos státusát, de idôvel mindig sikerült
visszaszereznie. Legyen ez a reményünk most, a közelgô ün-
nepre gondolva. Amely reményt egészítsük ki idôvel mégis
csak összeálló bölcsességünkkel: a függetlenség nem jelent-
heti bezárkózásunkat Önnön ketrecünkbe. A szabadság se,
hogy ne volnának korlátaink.
A világ nem attól kerek, hogy erôvel kerekké tesszük. Kerék-
ké. Mert soha sem lesz meg csak nálunk mind a négy…
(buza)

Brassdance együttes

Operett est

Mardi Gras Jazz Band

fenyvesi_augusztus.qxd  2013.08.03.  10:29  Page 1



FENYVESI ÚJSÁG KISBÍRÓ 2013. AUGUSZTUS

2

Egészséges vizet Imremajornak! A Községi Könyvtár 
nyitvatartási ideje

hétfôtôl péntekig 
10–12, 14–18 óra

telefon: 85-560-330

e-mail:
konyvtar@balatonfenyves.hu

Leselejtezett könyvek a könyv-
tárból ingyen elvihetôk!

Továbbra is szeretettel vár-
juk a vendég étkezôket az 
általános iskola konyhájára!
Egy adag ára 800 forint.
Ebédrendelés és befizetés
hétfôn reggel 8–8.30 között
lehetséges. Telefon: 85/560-
253 vagy 85/560-330.

Évek óta folyik a Balatonfenyves–
Imremajori településrész egészsé-
ges ivóvíz ellátásának elôkészí-
tése, s mostanra, közös örömünk-
re, oly sok munka után mostanra
már látszik az alagút vége.
Mert bizony hosszú idôre volt szük-
ségünk ahhoz, hogy végre elérjük
azt, ami meggyôzôdésünk szerint
mindenkinek jár – az egészséges
ivóvíz hálózat kiépítésének megva-
lósítása elôl az eddigi akadályok
mostanra úgy tûnik elhárultak.
Már többször írtunk lapunk hasáb-
jain is errôl a fontos fejlesztésrôl, a
téma minden alkalommal az egyik
legfontosabb kérdése volt a tele-
pülésrészi közmeghallgatásnak –
érthetô módon, arról sokan, és sok-
félét, sok esetben a tájékozatlan-
ságnak máskor a rosszindulatnak
betudhatóan  nyilatkoztak.
Tekintettel arra, hogy a vízellátást
úgy kívánjuk megoldani, hogy a re-
gionális hálózatról egy több mint
három kilométer hosszúságú veze-
tékkel látnánk el a lakásokat, annak
nyomvonala nem önkormányzati,
hanem állami földterületeken halad,
de érinti az autópálya, és a MÁV te-
rületeit is. A területek nagy részé-
nek kezelôje és bérlôje a Hubertus

Agráripari Bt. Az elôkészítési mun-
kálatok során a legnagyobb nehéz-
séget a projekt mûtárgyainak elhe-
lyezését szolgáló földterület hasz-
nálata, annak tulajdonba, haszná-
latba vétele jelentette, míg a leg-
végsô megoldásként megpróbáltuk
a szükséges terület kisajátítását
kérni, amely azért is furcsa, mert
egy állami földrészlet önkormány-
zati kisajátításáról volt szó.
Az eljárás sikeresen, és ami a leg-
fontosabb jogerôsen lezárult, ennek
következményeként az illetékes 
hatóság kiadta a vízjogi létesítési
engedélyt, azt július 12-én átvettük,
így bízhatunk abban, hogy napokon
belül lesz jogerôs engedélyünk,
melynek alapján megkezdôdhet a
közbeszerzési eljárás, majd annak
befejezése után a konkrét kivitelezés.
A beruházás címe: „Balatonfeny-
ves–Imremajor ivóvíz minôség ja-
vítása”. A beruházás során meg-
épül: 3325 fm összekötô vízvezeték,
1 db 54+10 m3-es kombinált tüzi-
víz, és ivóvíz tároló medence, 1 db
15 m3/nap kapacitású nyomásfo-
kozó, és 983 fm elosztó vezeték,
három csôhíd, és két védôcsöves 
átvezetés. A projekt összértéke 
nettó 90 548 000 Ft. (Lombár)

Megújul a községháza
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Nagy Ildikó falugazdásszal

az alábbi telefonszámon 
lehet idôpontot egyeztetni:

30/571-1892

Szeptemberi számunk lapzártája

augusztus 21., 12 óra

Szintén az elmúlt esztendôk egyik
kiemelt feladatának tekintettük,
hogy a település közintézményeit,
középületeit meg-, illetve felújíthas-
suk. Vártuk a megfelelô pillanatot,
hogy legyen pályázati lehetôség
annak megvalósítására.
Ez azért is fontos, mert a fejleszté-
seinket olyan ütemezésben kíván-
juk a képviselô-testület álláspontja
szerint megvalósítani, ahogy azok-
ra pályázati lehetôség nyílik.

Így vált valóra a községháza ener-
getikai fejlesztése, a kivitelezés so-
rán napelemeket is telepítenek a
tetôre, ezek áramot termelnek, és
azt az E-on hálózatába vissza is
tudjuk táplálni. Ezen pályázat során
85 százalékos intenzitással majd
32 000 000 Ft-ot nyertünk.
Hôszigetelés, nyílászáró csere, fû-
téskorszerûsítés, napelemes rend-
szer, napkollektor, és világítás kor-
szerûsítés is készül. Tekintettel
arra, hogy a pályázatban nem sze-

repeltethettük a jelenlegi tetô felújí-
tását, azt a község költségvetésé-
bôl kívánjuk mintegy 13 000 000 Ft
értékben elvégeztetni.
A felújítás után a községháza ener-
gia felhasználása mintegy 40 szá-
zalékkal csökken, ami a kiadásaink
komoly mérséklését jelenti.
A pályázatot augusztus 12-i dátum-
mal kell megkezdenünk, és még
ebben az esztendôben be is kell
fejeznünk a támogatási szerzôdés
elôírásai szerint. (L.G.)
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Iskolakezdési 
utalvánnyal is 
kifizethetôk 
a tankönyvek!

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
(KELLO) több kafetéria-szolgál-
tatóval is megállapodást kötött
annak érdekében, hogy a mun-
káltató által béren kívüli jutta-
tásként adható iskolakezdési
utalvány is felhasználható le-
gyen a tankönyvek kifizetésére.
A KELLO által minden iskolás
gyermek nevére kipostázott díj-
bekérôt 2013. augusztus 1-jétôl
a kijelölt postahivatalokban, va-
lamint a kialakításra kerülô
KELLO-pontokon Iskolai Erzsé-
bet-utalvánnyal, Sodexo Iskola-
kezdési utalvánnyal, Posta Pa-
letta Iskola utalvánnyal, Edenred
Ticket Service beiskolázási utal-
vánnyal, illetve Puebla beisko-
lázási utalvánnyal is ki lehet
majd egyenlíteni. A KELLO-
pontokon pedig az OTP Cafe-
teria kártyát is elfogadják majd.
A befizetési határidô július 
31-rôl augusztus 15-re módosult.
A tankönyvek árának befizetési
határideje augusztus 15. Azon-
ban a határidô lejárta után is
lehetôség van kiegyenlíteni a
tankönyvek ellenértékét, ebben
az esetben a befizetés tényét a
tankönyvek átvételekor, az is-
kola felé kell igazolni.

A Fekete István 
Általános Iskola
tájékoztatja a tisztelt szülôket
és tanulóit a 2013/2014-es tan-
évkezdés rendjérôl:

Tanévnyitó ünnepély:
2013. szeptember 1. vasárnap
17 óra.

Elsô tanítási nap:
2013. szeptember 2. hétfô.

Szülôi értekezlet az 1. évfolya-
mos gyermekek szüleinek az
elsô tanítási napon:
2013.szeptember 2.hétfô 17 óra.

Boldog nyugdíjas éveket!
„A legvégén nem az fog számítani,
hogy mennyi év volt életedben,
hanem, hogy mennyi élet volt éveidben.”

(Abraham Lincoln)

Iskolánkban Magyarfiné Kalmár Franciskát, igazgatónônket búcsúztat-
tuk nyugdíjba vonulása alkalmából. Az összejövetelen jelen voltak isko-
lánk jelenlegi alkalmazottai, községünk polgármestere, jegyzôje,
képviselôk, a nyugdíjas klub elnöke és a volt kollégák is.
Elôször a diákok kedveskedtek bensôséges mûsorral ünnepeltünknek,
s adták át a köszönet virágait. Ezt követôen Lombár Gábor polgármes-
ter úr méltatta múltját, munkásságát. Elmondta, hogy Franciska tôs-
gyökeres fenyvesi lány, s iskolái elvégzése után pár évig Balatonszent-
györgyön tanított, majd 1983 óta erôsíti közösségünket. 1999-ben került

az igazgatói székbe, azóta rendületlenül az iskoláért élt, amely a máso-
dik otthona volt. Mert van egy érzés, amelyet csak azok érthetnek, akik
itt nôttek fel, ezen falak között töltötték iskolás éveiket, a gyerekkorukat.
Nekik mást jelent egy-egy terem, az udvar, az épület: megannyi em-
lék… Ezért dolgozott, ezt vitte tovább. Beírta magát az iskola és ezen
keresztül Fenyves történelmébe. 2013-ban kapta meg, mint igazgató 
a „Balatonfenyvesért” kitüntetô címet. 2012-ben „Balatonfenyvesért”
kitüntetô címet adományozott a képviselô testület a Fekete István 
Általános Iskola összes dolgozójának.
A kollégák nevében Fábián György idézte a múltat. Sokrétû kapcsolat
az övék, hiszen kölcsönösen voltak egymás fônökei, így igazán alapo-
san ismerik a másikat. Ô is kiemelte, hogy Franciska mennyit küzdött a
gyerekekért, különösen az elesettekért és a rászorulókért, az iskoláért,
a kollégákért.
„Minden történet véget ér valahol, de az életben minden vég valami 
újnak a kezdete!” Sok szeretettel búcsúzúnk Tôled és ehhez az új kez-
dethez kívánunk még hosszú, boldog és tartalmas nyugdíjas éveket
erôben, egészségben:

Munkatársaid
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Határok nélkül
Lelkészünk, 
Miklósi Hosszú Ödön Koppány
bemutatkozó sorai

Ha a kedves olvasó most képzeleté-
ben maga elé idézi a történelmi 
Magyarország térképét s miután egy
rövid pillantás után a délkeleti csücs-
kétôl a legnyugatibb részére irá-
nyozza figyelmét, akkor rögzítheti an-
nak a két földrajzi pontnak a helyét,
amelyek e sorok írója életének fontos
koordinátái. Sepsiszentgyörgy és
Szombathely. A határtól határig, a 
határon átvezetô úton huszonöt évvel
ezelôtt indultunk el szüleimmel és ak-
kor még szív alatt örömmel hordozott
testvéremmel. Közel huszonkilenc
éve teszem próbára önmagam hatá-
rait és eközben ismerhettem meg azt
a Valakit, aki határtalan szeretetével
lép határaimon belülre.
S mindezt nem a szavak játékának
szánom. Életem legnagyobb öröm-

üzenete, hogy Isten egy személy, aki-
nek nincsen határ, hogy szeretetét
közölje. Mivel Ô a Teremtôm, ezért
határok fölött áll; mivel Ô a Gond-
viselôm ezért nem ismeri azokat a
határokat, amik nekem az elakadást
jelentik, mivel Ô a Megváltóm, ezért
lebontja azokat a határokat, amiket
önmagam és Közé, önmagam és a
másik ember közé emelek, amibôl
annyi nyomorúságom származik.
Hogy ennek bizonyosságát adja az 
Ô határtalan létébôl (Örökkévaló), a
mi határolt életünkbe (halál) lépett,
hogy annak határait lerombolja, és
ezáltal a maga határtalanságába
(örök élet) helyezze az embert. És
ennek konkrét, megnyilvánuló jeleit
ajándékozza már ebben az életben
az Ôt követôknek.
Ezt az örömhírt szeretné hirdetni és
az életével megmutatni a Fonyód–
Balatonfenyvesi Missziói Református
Egyházközség. Ezt szeretném szol-
gálni én is, mint a közösség lelki-
pásztora. A vasárnapi istentisztele-

tek, a hétközi alkalmak és az egyéb
programok mellett személyesen is
szeretnék találkozni a határaik között
lelkivezetést, felfrissülést, bátorítást,
vigasztalást, reménységet és örömet
keresôkkel. Határok nélkül!

Ulti Baráti Kör. Az 54. játék
elôtt megemlékeztünk elhunyt öreg
ulti barátunkról, a balatonkeresztúri
Kiss Pistáról. A júliusi játék ered-
ménye: 1. Bogdán László, aki fel-
ajánlotta díját Kiss Pista család-
jának, 2. Hackl Gyula 3. Papp
György. A következô találkozót 
augusztus 18-án, vasárnap ren-
dezzük meg a Játékbárban. Továb-
bi információ a helyszínen vagy
Hackl Gyulától (tel.: 30/406-2043)
kérhetô.

Töltött sült krumpli
Vecsera Jánosné ajánlásával

Közepes krumplikat, lehetôleg egy-
forma méretûeket megmossuk, kefé-
vel lesikáljuk. Ezután minden krumpli
szemet bevagdosunk keresztben
mintegy 3/4-ed részig 2–3 millimé-
ter vastag szeletekre, de úgy, hogy 
a krumpli alja egyben maradjon. A
krumpli szemeket sütôpapírral bélelt
tepsire rakjuk. Egy ecset segítségé-
vel minden burgonyaszemet jól be-
kenünk sós étolajjal úgy, hogy az olaj

a vágásokba is befolyjon. A krumplik
tetejét is megsózzuk. A tepsit 200 fo-
kos sütôbe rakjuk és a krumplikat 
puhára sütjük.
A sütési idô 35–40 perc, de függ a
krumplik nagyságától és a bevágá-
sok sûrûségétôl is. A sütés vége felé
a krumplik vágásaiba vékony sajtsze-
leteket, hagymakarikákat, szalonna-
és sonkaszeleteket, kolbászkarikákat
rakunk. A megtöltött krumplikat még
tíz percre visszatoljuk a sütôbe. Az
így elkészített burgonya belül puha,
kívül ropogós és nagyon finom. Salá-
tával kínáljuk!

GYO (.........) NA

Melyik az a szó, amellyel mind az elsô,
mind a második zárójelen kívüli szótag
egy értelmes szót alkot?

MOZOG (.........) SZERV

Írja be zárójelbe azt a szót, amely ugyan-
azt jelenti, mint a zárójelen kívüliek!

A feladatok megfejtését a következô
számban olvashatják.

EGY KIS
AGYTORNA!
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Ôrtilosban táboroztunk

Az iskolai évzárót követô héten nagy izgalommal készülôdtünk a tábo-
rozásra. A vasútállomáson már türelmetlenül vártuk a Nagykanizsára
induló vonatot. Elbúcsúztunk szüleinktôl és elejét vette a sok izgalmat
tartogató kirándulás. A vonatozást is nagyon élveztük, csomagjainkat
az Önkormányzat kisbuszával hozták utánunk ezzel is megkönnyítve a
dolgunkat. Nagykanizsán átszálltunk az Ôrtilosba tartó buszra, majd
onnét ismét egy másik busszal érkeztünk meg a táborozás helyszínére
Szent Mihály-hegyre. Szilárd bácsi a tábor vezetôje nagy szeretettel
fogadott bennünket. Miután megérkeztek a csomagjaink elfoglaltuk a
szobáinkat és nagyon megörültünk mikor megláttuk, hogy emeletes
ágyakon alhatunk majd. Ezután kipakoltunk és lepihentünk, hiszen na-
gyon hosszú és fárasztó volt az utazás. A pihenés után felfedeztük a 
tábort és környékét, még aznap este egy nagyon izgalmas és felejthe-
tetlen éjszakai túrán vettünk részt.
A táborozás ideje alatt nagyon sok féle programon voltunk, mint például
a Mura–Dráva menti túra, kirándulás Kaszó-pusztára erdei kisvasúttal,
kavicsfestés, batikolás, cipósütés kemencében, kutyabemutató, játékos
sportvetélkedôk. A tábor közelében található kisboltban lehetôségünk
volt megvenni, amire esetleg még szükségünk volt. A hat nap alatt min-
denki nagyon jól érezte magát, de alaposan el is fáradtunk, úgyhogy
gyôztük kipihenni magunkat miután hazaérkeztünk.
Köszönjük Kati néninek, Gyöngyi néninek és Szilárd bácsinak az ér-
tünk tett sok-sok fáradozását és ezt az izgalmas és élményekkel teli 
táborozást, melyre még akkor is emlékezni fogunk, ha mi is felnôttek 
leszünk! 

Sólyom Diána  (3. osztály)

TAGTOBORZÓ 
FELHÍVÁS!
A Balatonfenyvesi Turisztikai Egye-
sület ezúton szeretné felhívni min-
den kedves érdeklôdô – magán-
személyek, magánszállás kiadók,
vállalkozások – figyelmét, hogy a
jövôben is megtiszteltetés lenne
számunkra, ha csatlakoznának
hozzánk! Kiadványainkban térítés-
mentes megjelenést biztosítunk
tagjaink részére, irodánkban és
szolgáltatásainkon keresztül széles
körben publikáljuk szolgáltatásai-
kat, termékeiket, turisztikai vásáro-
kon, kiállításokon képviseljük kül-
földön és belföldön egyaránt. Bô-
vebb információért kérjük látogas-
son el irodánkba!
Szeretettel várunk minden kedves
érdeklôdôt! Címünk: 8646 Bala-
tonfenyves, Kölcsey u. 14.

Egy régi 
emlékkönyvbôl ...
A napokban egy kedves könyvtárlá-
togatóm hozott be egy verset a gyer-
mekkori emlékkönyvébôl, mely a Ba-
laton kialakulásáról szóló költôi kép.
Sikerült kiderítenem, hogy részlet
Garay János: Balatoni kagylók címû
versébôl. A következô számokban
szándékom szerint tovább folytatom
a Balaton kialakulásához kapcsolódó
irodalmi értékû közlemények sorát.

„Megteremté isten
A kerek világot,
Közepébe tette
Szép Magyarországot.
Bérczekkel, folyókkal
Feldiszesitette,
A malaszt tömlôjét
Kiönté felette.
S a mi szép s dicsô volt
A kerek világon,
Kis tükörben együtt
Lôn Magyarországon.
És a mint lenézett
Csodaszép müvére,
Kéje érzetében
Köny tolúlt szemére.
A könyû lecseppent
A legszebb vidéken;
A föld meg nem itta,
Megtartotta épen.
Tükre lôn az égnek,
S szép Magyarországnak...
Nevezik e könyet
Balaton tavának.”

Közreadta: Vecsera Jánosné
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– Eladó MORA gáztûzhely, 3 lán-
gos, sütôvel (fehér). A tûzhely
újszerû állapotban van. 30/483-
4010

– Ha a természetgyógyászatot
kedveli! Betegség miatt felszá-
molt budapesti klinikánk több
értékes gyógyító mûszert áru-
sít. Pl.: Elektro-akupunktúra,
fizioterápiás mûszerek. Ár,
megegyezés szerint. Érdeklôd-
ni: 20/231-5238 Ugyanitt: Sport
babakocsi jó állapotú eladó
5000 Ft-ért

– Eladó nôi kerékpár új állapot-
ban. Tel.: 460-380.

– Dracéna díszfa cseréppel
együtt (kb. 1,5 m magas) eladó
8000 Ft-ért. Érdeklôdni: 30/384-
5272.

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

– Tegye emlékezetessé nyaralá-
sát! Fényképes emléktárgyak
(bögre, póló, puzzle stb.) készí-
tését vállalom rövid határidôre.
Írjon levelet:
ajandek.balaton@gmail.com, 
telefon/MMS 20/418-6180

– SVÉD MASSZÁZS Frissítô svéd-
masszázs képzett masszôrtôl.
A hét bármely napján, akár sa-
ját otthonában. Hívjon bizalom-
mal és segítségemmel frissül-
jön fel testileg, lelkileg. 30/513-
7804

– Vásárolnék, 220 V-os, jó állapo-
tú terménydarálót. Vásárolnék
továbbá jó minôségû, 100%-os,
tiszta othelló bort. 30/591-8036,
83/318-839

– Eladó 400 l-es Zanussi fagyasz-
tó láda, 120 l-es Lehel fagyasz-
tó szekrény, rozsdamentes sü-
teményes hûtô. Érdeklôdni:
30/620-4334

– Montenpi AT 919 típusú több-
funkciós elektromos szintetizá-
tor állvánnyal együtt eladó. Ár:
18 000 Ft. Tel.: 20/330-8896.

– A’la carte étlapunk széles vá-
lasztékával és folyamatosan
megújuló menü kínálatunkkal
egész évben várjuk kedves 
vendégeinket. Telefonos rende-
lés esetén házhoz is szállí-
tunk, Balatonfenyves területén
díjmentesen.
Napi menü 800 Ft. Trombitás
kisvendéglô, Balatonfenyves,
Fenyvesi út 48. Tel.: 20/913-
2125, 20/330-8896

– Eladó kettô darab fenyôfa ágy-
keret a hozzátartozó matraccal,
egy közepes és egy nagy kép-
ernyôs TV beltéri egységgel.
Tel.: 30/483-4010.

– Eladó ORION típusú televízió
37 cm képcsövû, alig használt
5000 Ft-ért, 18 db új három ré-
szes ágynemû garnitúra 2000
Ft/db áron, TV, DVD állvány
6000 Ft-ért. Tel.: 20/917-4300

– Díszburkolat/viacolor lerakása,
öntözôberendezés kiépítése, fü-
vesítés, fûnyírás, sövényvágás,
vakondrács lerakása, fakivágás,
gyepszellôztetés, gépi és kézi
földmunka. Tel.: 70/772-9554.

– KIADÓ, SZÍNVONALAS NYA-
RALÓHÁZAKAT KERESÜNK.
Tel.: 30/544-7189.

– Nyaralók tavaszi nagytakarítá-
sát vállalom. Pontos, precíz
munka. 20/917-4300.

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

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

– Villanyszerelés, antennaszere-
lés, UPC-antenna szerelés, ka-
merarendszerek, riasztórend-
szerek, garázsajtók, kapunyitó
motorok.
Tel.: 85/560-140, F.: 85/560-141 
M.: 30/941-8106, 
nemethvill01@gmail.com

– Vállalok új és idôszakos villa-
mos felülvizsgálatokat magán-
személyek, üzletek és vendég-
látó egységek számára. Profi-
lom: erôsáramú berendezések
vizsgálata, érintésvédelmi mé-
rése, EPH bekötések, villámvé-
delmi felülvizsgálatok, minôsítô
iratok készítése, szükség sze-
rint hibajavítás, villanyszerelés
kivitelezés, valamint munkavé-
delmi és tûzvédelmi tevékeny-
ségek. Elérhetôség Tel.: 30/907-
2911 wargavill@gmail.com

– Vitorlás csónak, vízi sportszer
javítását vállalom. Ugyanitt el-
adó egy 22-es Yole vitorlás ha-
jó. Tel.: 30/769-8657.

– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványo-
zó mester vállalom régi tetôk
felújítását, új tetôszerkezetek
ácsolását, fedését, valamint
belsô burkolást és gipszkarto-
nozást, kerti pihenôk, teraszok,
kocsibeállók elkészítését. Bala-
tonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.:
30/387-6573.

– Olasz–magyar, magyar–olasz
fordítást, tolmácsolást, idegen-
vezetést, pályázatírást, vadá-
szatot vállalok.
ajogbolcsoje@gmail.com 
Tel.: 30/472-8704

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

– Mosógépek, mosogatógépek,
villanybojlerek, elektromos fû-
nyírók, egyéb háztartási gépek
javítása! Kránicz István Tel.:
30/904-4527

– Veszélyes fák kivágása, fûnyí-
rás, kertrendezés, takarítás, la-
katosmunkák. Tel.: 85/362-151,
30/986-2565.

– MINDEN AMI VILLANYSZERE-
LÉS! Farkas András villanysze-
relô Lakások, házak, irodák, üz-
letek, mûhelyek villanyszerelése.
Fogyasztásmérô helyek készí-
tése. ÉVÉ felülvizsgálatok. Te-
lefon: 30/275-1577, 
farek01@gmail.com Balaton-
fenyves, Fenyvesi u. 214.

– Tanárnô tanuló felkészítést vál-
lal fôleg matematika – kémia –
fizika tárgyakból. Tel.: 70/541-
3042

– Számítógépek javítását, kar-
bantartását vállalom. Orbán Já-
nos 70/379-8301

– Mûanyag nyílászárók beépíté-
se! Kérjen árajánlatot! Dallos
Építôanyag kereskedés Tel.:
85/363-226

– Redôny értékesítés, szereléssel
együtt is. Alumínium hôszige-
telt, mûanyag, szúnyoghálóval
is. Tel.: Dallos Imre építôanyag
kereskedô. Balatonfenyves, Nim-
ród u. 35/2. Tel.: 85/363-226

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

– Mindig-tv, parabola antennák,
számítástechnikai- és telefon
hálózatok építése és karbantar-
tása, javítása: Kolviamár Kft.
Kolip Zoltán 20/247-2343

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

– Férfi munkát vállalna kötetlen
munkaidôben, de a kötött is
megoldható. Kerti munkák, szo-
ba-, kerítésfestés, kerékpársze-
relés, ház körüli munkák, kisebb
kômûvesmunkák. Tel.: 30/693-
1783

– Gitta Fodrászat (férfi, nôi, gyer-
mek) és körömkozmetika (ma-
nikûr, pedikûr, mûköröm) szere-
tettel várja vendégeit Balaton-
fenyves, Vörösmarty u. 15. szám
alatti üzletében (a virágbolt mel-
lett). Bejelentkezés: fodrászat
30/321-4146, körömkozmetika
30/716-3258

Az apróhirdetések közzététele
díjmentes, a hirdetések tartalmá-
ért felelôsséget nem vállalunk!

APRÓ
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ÉS NINCS MÉG VÉGE!
Brassdance együttes

Mardi Gras Jazz Band

Lengyel fiatalok mûsora

Operett est
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A programváltoztatás jogát 
fenntartjuk!

FENYVESI NYÁR

SZEPTEMBER
9. (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 Triola
Fúvós együttes elôadásában 
Helyszín: Kertmozi

15. (csütörtök)

17.00 óra
Rosta Géza gyermekmûsora

Helyszín: Zenepavilon

19. (hétfô)
19. 00 óra 
Grimask Színház gyermekmûsora
Helyszín: Zenepavilon
20.00 óra
Utcabál a Joker együttessel
Helyszín: Csalogány strand

5. (csütörtök)

19.00 óra
A Szigetszentmiklósi Alkotó Kör

kiállításának megnyitója

Helyszín: Községháza nagyterme

23. (péntek)

20.00 óra
Retro Party – Dj. Fikidi

Helyszín: Csalogány strand

14. (szombat)

Szüreti felvonulás és mulatság

Helyszín: Kertmozi és Balaton-
fenyves utcái

8. (csütörtök)

17.00 óra
Rosta Géza gyermekmûsora

Helyszín: Csalogány strand

10. (szombat)

20.00 óra
Street Party a Retrofon Trióval

Helyszín: Zenepavilon

16. (péntek)
19.00 óra 
Dombóvári Ifjúsági Fúvószene-
kar mûsora
Helyszín: Zenepavilon
20.00 óra
Retro Party – Dj. Fikidi
Helyszín: Csalogány strand

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

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

7. (szombat)

10.00 óra
Kisvasúti Nap

Helyszín: Kisvasúti (GVÖ állomás,
Somogyszentpál községháza ud-
vara, Balatonfenyves Kertmozi

25–30. (hétfôtôl–péntekig)

Fafaragó Tábor

Helyszín: Kertmozi

AUGUSZTUS

A balatonfenyvesi Kertmozi 
augusztusi mûsora megváltozott

Következô elôadások:

Augusztus 2. (péntek)
Vaskabátok
Színes, magyarul beszélô, olasz filmdráma, 
122 perc, 1997
Rendezô: Roberto Benigni
Szereplôk: Roberto Benigni (Guido Orefice),
Nicoletta Braschi (Dora), Giorgio Cantarini (Giosué)

Augusztus 4. (vasárnap)
40 és annyi
Színes, magyarul beszélô, amerikai vígjáték, 134 perc,
2012
Rendezô: Judd Apatow
Szereplôk: Paul Rudd (Pete), Leslie Mann (Debbie),
Jason Segel (Jason)

Augusztus 6. (kedd)
Mézengúz
Színes, magyarul beszélô, amerikai animációs film, 
90 perc, 2007 
Rendezô: Steve Hickner, Simon J. Smith
Szereplôk: Jerry Seinfeld (Barry B. Benson hangja),
Renée Zellweger (Vanessa Bloome hangja)
Matthew Broderick (Adam Flayman hangja),Patrick
Warburton (Ken hangja)
John Goodman (Layton T. Montgomery hangja), Chris
Rock (Mooseblood a Mosquito hangja)
Kathy Bates (Janet Benson hangja)

Augusztus 11. (vasárnap)
Mamma Mia!
Színes, magyarul beszélô, amerikai–angol–német zenés
vígjáték, 109 perc, 2008 
Rendezô: Phyllida Lloyd
Szereplôk: Meryl Streep (Donna), Pierce Brosnan (Sam
Carmichael), Colin Firth (Harry Bright), Amanda Seyfried
(Sophie), Stellan Skarsgard (Bill Anderson)
Julie Walters (Rosie), Christine Baranski (Tanya)

A további részletes mûsorkínálat a plakátokon illetve  
www.balatonfenyvesen.hu és a www.balatonfenyves.hu weboldalakon!
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