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BOLDOGASSZONY

Már évek óta egyre romlott a Vasútállomással szemben lévô
Mária szobor állaga, vakolata mállott, a grotta belsô vakola-
ta javításra szorult, a szobor festése megkopott. Tudtuk, lát-
tuk, hiszen naponta jártunk el mellette, megterveztük hát a
felújítását. Éppen illendô idôre idôzítette a községháza mun-
katársa, Kiss Péter a rekonstrukciót, mivel azt Nagyboldog-
asszony napjára (augusztus 15.) végeztette el. Munkatár-
saink, Kôvári József a kômûves javítást, Németh Attila pedig
a festést végezte el, a végeredmény igazán látványos.
Megújult hát Fenyves kalandos múltú Mária szobra, melynek
eredeti helye a hatvanas esztendôkben a valamilyen eszte-
len elgondolásból bontásra ítélt állomás épület szoborfülké-
jében volt, innen a jelenlegi helyére került a grottába, onnan
aztán eltûnt, majd megkerült, közben megépült a másik 
Mária szobor a Mária, és Örvös utcák sarkán. Kalandos tör-
ténet, elsô monográfiánk hosszan mesél az esetrôl.
Fontosak számunkra ezek az emlékek, történetek, számunkra,
ha lehet még fontosabb Mária kultusza: Balatonfenyvest kez-
detben Máriatelepnek hívták. Igaz, nem a Nagyboldogasszony-
ról, hanem településeink alapító atyjának, gróf Széchenyi 
Imrének feleségérôl, Andrássy Máriáról elnevezve.
Köszönet a felújításért, lelkünk lett gazdagabb, színesebb.

Itt a szezonvég. A régi idôkhöz hasonlóan széllel,
több mint tíz fokos hômérséklet csökkenéssel ért
véget a nyár, ha nem is szó szerint, de az tény,
hogy több vendégünk már nem lesz, mint eddig,
és napról napra csökken a számuk.
Minden esztendôben a szezon elsô napjától az
utolsóig folyamatosan méricskéljük az éppen aktu-
ális idôszakot, hasonlítgatjuk az elôzô esztendô, 
illetve esztendôk forgalmához, idôjárásához. Van-
nak akik felírják a szükséges adatokat, bevételt, és
így tovább. Megvallom, mi itt a Községházán, elsô-
sorban a kurtaxa bevételekbôl tudunk következtet-
ni, bár ez sem fest igazán objektív képet a vendég-
forgalomról, mert abban nem szerepelnek a 18 év
alattiak, valamint azok sem, akik elfelejtenek fizet-
ni – így csak becsülhetünk.
Mióta létezik a Turisztikai Egyesület kérdôívekkel,
személyesen feltett kérdésekkel próbálnak valami-
lyen képet alkotni a nyárról. Fontos ez, mivel innen
láthatjuk a bel, és külföldi vendégek arányát, fogal-
mat alkothatunk az utazási szokásokról. Ennek is-
meretében lehet a következô esztendô feladatait
meghatározni. S persze azokból az információk-
ból, amelyet munkatársaim az idény alatt össze-
gyûjtöttek. Hogy hol, melyik strandon, mely telepü-
lésrészen milyen problémák adódta, mi az amit a
területen élôk, a strandjainkat használók fontos-
nak éreznek?
Nekünk a 2014 évi üdülési idényre való felkészü-
lés már meg is kezdôdött, mi a most elmondottak
alapján fogalmazzuk meg a jövô évi költségveté-
sünkhöz szükséges fejlesztési elképzelések meg-
határozó, fontos részét.
Azt kijelenthetjük, hogy az augusztus huszadikáig
tartó nyári idôszakban az idôjárás kegyes volt hoz-
zánk, sok volt az igazi strandidô, nem kellett úgy,
mint tavaly, küzdeni az alacsony vízállás okozta
problémákkal, az iszappal, hínárral, és algával.
A tó vízállása az optimális közelében, még most is
kilencven centiméter felett van: a tavalyi alig 40-hez
képest.
Minden adott volt hát ahhoz, hogy egy jó esz-
tendôt zárjon a balatoni turizmus. Divatosan azt is
hallani egyre többet, hogy ebben az esztendôben
a vendégszámot, és a programokat illetôen is a
Balaton csúcsra járt. Ennek ellenére vannak olyan
hangok is, hogy nem voltak mégsem annyian, nem
volt akkora a vásárlóerô, mint az elôzôekben.
Vegyes hát a kép, de az tény hogy mindnyájan a
községházán, és a Turisztikai Egyesületnél meg-
tettünk mindent hogy sikeres szezont zárhassunk.
(Lombár)
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A községházáról jelentjük A Községi Könyvtár nyitvatartási ideje

hétfôtôl péntekig 10–12, 13–16 óra
telefon: 85/560-330

e-mail: konyvtar@balatonfenyves.hu

Leselejtezett könyvek a könyvtárból ingyen
elvihetôk!

A Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási
Központ Ruhabörzét szervez.

Helyszín: Balatonfenyves, Kölcsey u. 30.
Idôpontok:

2013. szeptember. 12. (csütörtök)
10:00-12:00-óráig,

2013. október. 10. (csütörtök) 
10:00–12:00-óráig,

2013. november. 14. (csütörtök) 
10:00–12:00-óráig,

2013. december. 12. (csütörtök) 
10:00–12:00-óráig.

Ulti Baráti Kör. Az augusztusi játék eredmé-
nye: 1. Hackl Gyula, 2. Bogdán László 3. Dégi
János Fonyód. A következô találkozót szep-
tember 22-én, vasárnap rendezzük meg a
Játékbárban. További információ a helyszí-
nen vagy Hackl Gyulától (tel.: 30/406-2043)
kérhetô.

Az augusztus 5-én megtartott rendkívüli ülésen az alábbi döntések
születtek. A 112/2013(VIII.5)Kt számú határozatával kihirdette a 
képviselô-testület a KEOP-4.9.0/2012-0031 számú „Épületenergetikai
fejlesztés napelemes rendszerrel a Balatonfenyvesi Polgármesteri 
Hivatal épületén” címû pályázat kivitelezôjét. A közbeszerzés nyerte-
se a Goodwill Energy Kft lett. A szerzôdés aláírása megtörtént.
A kivitelezés az elôzetesen benyújtott ütemterv szerint szeptember 
2-án kezdôdik, és a hónap végére fejezôdik be.
Döntött a testület arról is, hogy a községháza energetikai felújítása
során a meglévô tetôszerkezet új héjazatot (fedést) kap, melynek
kivitelezôjét is kiválasztotta. Ennek a munkának is szinkronban kell
lenni az épületenergetikai felújítással. További 2 millió forint támoga-
tást szavazott meg a képviselô testület a helyi Turisztikai Egyesület-
nek az idei községi rendezvények lebonyolításához.
Egyeztetésekre adott felhatalmazást a testület a sportpálya és a kör-
nyezetében lévô ingatlanok értékesítésével kapcsolatban. (L. G.)

Becsengettek!

Nagy Ildikó falugazdásszal
az alábbi telefonszámon lehet idôpontot

egyeztetni: 30/571-1892

Továbbra is szeretettel várjuk 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.

TAGTOBORZÓ FELHÍVÁS!
A Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület ez-
úton szeretné felhívni minden kedves érdek-
lôdô – magánszemélyek, magánszállás ki-
adók, vállalkozások – figyelmét, hogy a
jövôben is megtiszteltetés lenne számunkra,
ha csatlakoznának hozzánk! Kiadványaink-
ban térítésmentes megjelenést biztosítunk
tagjaink részére, irodánkban és szolgáltatá-
sainkon keresztül széles körben publikáljuk
szolgáltatásaikat, termékeiket, turisztikai vá-
sárokon, kiállításokon képviseljük külföldön
és belföldön egyaránt. Bôvebb információért
kérjük látogasson el irodánkba!
Szeretettel várunk minden kedves érdek-
lôdôt! Címünk: 8646 Balatonfenyves, Köl-
csey u. 14.

Októberi számunk lapzártája
szeptember 21., 12 óra

Szeptember elsején az ünnepélyes tanévnyitóval ismét megnyitotta
kapuit a balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola. A 2013/14-es
tanév jelentôs változásokat hozott az intézmény életében. Megtörtént
a köznevelési rendszer átalakítása: az elsô és ötödik évfolyamon 
bevezetésre került az új nemzeti alaptanterv, a hit- és erkölcstan 
oktatása; a mindennapos testnevelésben részt vevôk köre újabb 
évfolyamokkal bôvült, az elsô és ötödik osztályosok mellett az idén a
második és hatodik évfolyamra járók részére is kötelezô. A tanköny-
vek ettôl a tanévtôl válnak fokozatosan ingyenessé az elsôtôl a nyol-
cadik évfolyamig.
Az új tanévvel új kollégákat is köszönthettünk: Váradi Gyula informa-
tika, technika szakos tanárt, Rális Erika kémia szakos tanárnôt.
A tanévnyitó alkalmával az igazgatónô szeretettel üdvözölte a kis
elsôsöket, az iskola és a Szülôi Munkaközösség ajándékával kedves-
kedett nekik. A kicsik büszkén vették át a névre szóló emléklapokat.
Az új elsô osztályosok: Baranyai Bálint Ákos, Bene Bianka, Bogdán
Norbert, Dancs Kristóf, Drenkovics János Levente, Elekes Gyula,
Hahnenkamm Leonhard, Herbel Kornél Zoltán, Kôvári Karina, Már-
kus Bálint László, Márton Mátyás, Mayer Dávid, Orbán Barnabás,
Orbán Zsófia, Novák Szabolcs Petrény Zsolt, Péter Luca Panna,
Szemán Szilárd Ákos, Tóth Mátyás, Várnagy Zselyke. Az iskola dol-
gozói vidám napokat, kitartó munkát kívánnak minden diákunknak!
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Szent István Napján
Hagyományos keretek között ünnepelte az idei esztendôben is
augusztus huszadikát Balatonfenyves. A program szentmisével
kezdôdött a Szent Erzsébet-templomban. Ezt követte az ünnepi
mûsor és az új kenyér ökumenikus megáldása a Géza fejedelem
parkban. Az ünnepi beszédet Lombár Gábor polgármester mond-
ta, az új kenyeret Györgydeák Márton plébános és Mikósi Kop-
pány református lelkész áldotta meg. A mûsorban közremûköd-
tek: Varga Lajos zenetanár, Kiskároly Attila, valamint Péter Márk
és Sáfár Zsófia, a Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola
tanulói, továbbá a Zeteváraljai (Erdély) Jókai Mór Általános Isko-
la diákjai.

Fotó: Márton László
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Hatvannégyen összeálltak
Mostanában szinte minden számunkban vissza-visszatérô téma a hulladékszállítás körüli viták, tisztázatlan
részletek kérdésköre. RÓLUNK ÍRTÁK rovatunkban most a Somogyi Hírlap honlapjáról letöltött cikk szövegét
adjuk közre, amit ugyan nem csak rólunk írtak, de ránk is vonatkozik.

Hulladékszállító céget vett 64 önkormányzat tízmillióért

2013. július 30. 07:14 Fónai Imre 

Megvásárolta a zimányi székhelyû ZÔÔD Hulladékgazdálkodási Kft.-t a nyugat-balatoni hulladék-
gazdálkodási társulás hatvannégy önkormányzata, melynek tolnai települések is tagjai, mint 
például Tamási városa.

Hárommillió forintot fizetett a társulás a cégért, majd hétmillió forinttal emelte meg a jegyzett tôkéjét, vagyis tízmillióért
jutottak a tavaly év elején nagy visszhangot kiváltva feltûnt ZÔÔD-höz, mely jelenleg több belsô-somogyi községben
szolgáltat, de szerzôdése van a rendôrséggel, valamint a kormányhivatallal és annak különbözô szerveivel is.
Megírtuk korábban: Siófok kifogásolta, hogy az ottani földhivatalból is a ZÔÔD szállítja el a szemetet Kaposvárra, 
továbbá feltûnt a céggel kapcsolatban, hogy ugyan papíron a gépkocsivezetô a tulajdonos-ügyvezetô, ám a 
2012. január 10-én beadott kérelmükre rekordgyorsasággal, 17-én kaptak szolgáltatási engedélyt a zöldhatóságtól.

– Olcsó vétel volt, hogyan jutottak a ZÔÔD-höz? – kérdeztük Schmidt Jenô tabi polgármestertôl, a nyugat-balatoni
hulladékgazdálkodási társulás alelnökétôl.
– 2014. januártól – megjegyzem, nagyon helyesen – csak többségi önkormányzati, vagy állami tulajdonú nonprofit 
társaság végezheti ezt a közszolgáltatást és minden önkormányzat csak olyan szolgáltatóval köthet szerzôdést az új
törvény értelmében, mely újonnan is jogosultságot szerzett erre a tevékenységre – felelte Schmidt Jenô. – Mi hatvan-
négyen, akik megalakítottuk a nyugat-balatoni társulást, úgy döntöttünk, hogy mivel teljesen új társaságot kevés
pénzbôl nem nagyon lehet alakítani, körülnézünk a piacon. Kis cégek jöhettek szóba, olyanok, amelyek kiszorulnának
a piacról januártól. Ilyen a ZÔÔD Kft. is, a zimányi székhelyû társaságnak két magánszemély volt a tulajdonosa.
A társulás vásárolta meg a kft.-t, vagyis mind a hatvannégy önkormányzat tulajdonos. Ezt a céget kívánjuk felépíteni,
folyamatban van az engedély beszerzése, azt szeretnénk, hogy a mi 64 településünkön is ez a közös önkormányzati
cég legyen a közszolgáltató. S igen, olcsó vétel volt, mert a tulajdonosok felismerték, hogy nem lesz piacuk, viszont
most még akadt vevôjük.

– Pénz persze majd a cég mûködtetéséhez is kell...
– Máris több hazai cég bejelentkezett, amely segítene eszközökkel az átállás során. Közben persze igényt tartunk a
sajátjainkra is, azokra, melyeket most az AVE Zöldfok Zrt. használ, de az önkormányzatok pénzén vásárolták az ISPA-
program során. Hatvannégyünkre juthat például nyolc-tíz kukásautó, ezeket kérjük, de egyáltalán nem biztos, hogy 
„simán” meg is kapjuk. Erre is fel vagyunk azonban készülve. S informatikai-, valamint eszközbeszerzési pályázatok
révén is remélünk támogatást. Eldöntöttük, hogy ha – fôleg kezdetben – nehéz is lesz, de végigcsináljuk. A saját ke-
zünkbe vesszük ezt a közszolgáltatást, mert ahogyan a kormány is szeretné, rendet kell végre tenni ezen a piacon, az
nem megy tovább, hogy évi 300 millió forintos osztalékot vegyenek ki ilyen cégekbôl a tulajdonosok, miközben olyan
igazolt költségeket építenek be a díjba, tehát fizettetnek meg a lakossággal, mint például alapítványi- vagy sportklub-
támogatás, hétvégi csapatépítô tréning a munkatársaknak. Nem lehet a lakosság terheit a végtelenségig növelni.

– A ZÔÔD tehát majd olcsóbban szállítja el a szemetet?
– Az a célunk, hogy a lakosság elégedett legyen. Elég nagy a leendô terület, a Balaton-part Balatonszemestôl Vörsig,
Tab, Tamási és ott van még az is, ahol a ZÔÔD jelenleg is szolgáltat. A nonprofit jelleg nem azt jelenti, hogy valamek-
kora nyereség ne képzôdhetne. Hatósági ár lesz, így arra nem lesz ráhatásunk, annál inkább a költségekre. Arra kell
figyelnünk, hogy azok a hatósági ár alatt maradjanak.

– Lehetséges ez? Lerakási adó, e-útdíj, rezsicsökkentés...
– Lehetséges. Átalakul a piac, minden változik, a leendô közszolgáltató például nem csak a lakosságtól viszi majd el a
szemetet, hanem a cégek kommunális hulladékát is csak az szállíthatja el. A hatvannégybôl ma negyvenegynéhány
településen szolgáltat az AVE Zöldfok, a jogszabály értelmében mindegyik fölmondja most velük a szerzôdést, s köz-
ben szeptembertôl fokozatosan elkezdjük felfejleszteni a ZÔÔD Kft.-t. A lerakási adó jó ösztönzô az újrahasznosításra,
de szerintem nemsokára változtatni kell rajta, mert Magyarországon még nem mûködik megfelelôen a másodlagos 
piac, vagyis a válogatott hulladék értékesítése. Elôbb-utóbb az is fel kel hogy merüljön a döntéshozókban: mégis csak
érdemes volna két-három nagy hulladékégetô felépítése. A lakosság is egyre több hulladékot éget el...

– De a díj, az mérséklôdik?
– Igen, ha teljesen más struktúrájú szolgáltatók lesznek a piacon. Tabon egyébként ma sem 650 forint egy 120 literes
kuka ürítése, hanem csak bruttó 293. Lesz díjcsökkenés, de persze abba már nem fér bele se csapatépítô tréning, se
szolgálati luxusjárgány, se futballklub-támogatás...
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Protokoll
Életünk minden területét átszövi az 
illik nem illik, az illemszabályok és a
viselkedéskultúra szabályai. Telepü-
lésvezetôként sok meghívót kapok,
lehetôleg a legtöbbnek igyekszem is
eleget tenni. A nyár, de mondhatom
az egész esztendô egyik legfonto-
sabb eseményének egy gyerekcsa-
pat meghívóját tekintettem, akik egy
saját rendezvényükre, a Vasút park-
ban az egyik cserjében kialakított
bunkerjuk ünnepélyes avatására hív-
tak.
Nagyon kedves kis történet elôzte
meg ezt az eseményt. Az egyik me-
leg nyári napon (ebbôl szerencsére
volt elég) a községháza egyik irodá-
jának ablakából azt láttunk, hogy egy
gyerekcsapat a kopjafa körül lévô nö-
vényzet körül tesz-vesz, abban néha
egyikük másikuk eltûnik, dobozokat,
kartonokat raknak a földre.
Munkatársammal átsétáltunk hozzá-
juk, és megkérdeztük, hogy mit csi-
nálnak? Bunkert … így a válasz.
Megegyeztünk, hogy az ünnep közel-
ségére, és a kopjafa kegyeleti szere-
pére tekintettel itt ne „építkezzenek”,
de javasoltam, hogy nézzenek körül
a Vasútállomás melletti parkban,
mert ott bizonyára találnak megfelelô
bozótost.
Elköszöntünk egymástól, majd más-
nap a csapat egy írólappal felkeresett
a hivatalban, kérve, hogy adjak enge-
délyt hogy Ôk ott játszhassanak.
Kérésüket teljesítettem.
Másnap ismét találkoztunk, és meg-
kérdeztem: hogy haladnak? Holnap
lesz az ünnepélyes bozótavató közöl-
ték, és ennyiben maradtunk – gon-
doltam én. De még azon a napon
kaptam egy meghívót (ide melléke-
lem), hogy másnap 17 órakor ünne-
pélyes bozótavató lesz, várnak. Úgy
szerveztem a programjaimat, hogy
erre biztosan el tudjak menni, besze-
reztem valami csekélységet, rágcsál-
ni valót, üdítôt, és másnak délután öt

elôtt már egyik munkatársammal a
helyszín környékén próbáltuk felderí-
teni a pontos helyszínt. Ez is sikerült,
és pontban öt órára a gyerekek is
megérkeztek. Kaptak egy Fenyves cí-
meres asztali zászlót, egy Fenyves
története monográfiát, meg egy kicsit
beszélgettünk.
Igazán jó volt látni, hogy vannak még
ma is olyan gyerekek, akiknek a nyár
tartalmas, sokak számára talán „ér-

dekes”, de mindenképpen figyelemre
méltó foglalatossággal telik, melybôl
lehet, hogy hiányzik az okostelefon,
és más elektronikus szórakoztató
kütyük, de sokkal kedvesebb, hangu-
latosabb, emberközelibb így az éle-
tük, a gyerekkoruk.
A bozótbunker augusztus ünnepe óta
üres, de biztosan tudom, jövôre is
várja kis gazdáit…

Lombár Gábor

Szuvas Szilárd esete 
az ovisokkal
Egy forró júliusi délelôttön az ÁNTSZ két munkatársa láto-
gatott el óvodánkba. A hôségriadó miatt korlátozott idôben
tartózkodhattunk csak a szabadban, így igyekeztünk e na-
gyon tanulságosra sikeredett programmal lefoglalni a ki-
csiket. Vendégeink az egészséges étkezésrôl és a helyes
fogmosásról beszélgettek a gyerekekkel.
Az apróságok csillogó szemmel figyelték az errôl szóló
mesét. A mesében Lacika barátai nem mostak fogat, sôt

egészségtelen ételeket ettek, ezért Szilárd király elrabolta
ôket a Csoki-bolygóra, ahol természetesen a sok édes-
ségtôl elromlottak a fogaik és elhíztak. Lacikának és a kis
ovisoknak különbözô feladatokat kellet megoldaniuk, hogy
a király szabadon engedje a kis gézengúzokat. Egészsé-
ges ételeket kellett felsorolniuk és a helyes fogmosást is
meg kellett mutatniuk illetve tanulniuk.
A mese végére természetesen Lacikának sikerült a kis
ovisok segítségével megmenteni a barátait. Örömüket a
búcsúzóul kapott színezô csak tovább fokozta.

Szekeresné Takács Éva – Slezákné Boda Gabriella
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A hetedik
A magyar hagyományban a hetes
szám sok mindent jelenthet, mely
számunkra csak jót hozott – mondta
Sánduly Lajos az iskola étkezdéjé-
ben, amikor az idei gyermektábor 
végeztével megköszönte nekünk, a
vendéglátóknak a lehetôséget, és 
a kedves fogadtatást, ellátást. Fel-
említette a hét székely széket, me-
lyek közigazgatási egységként léte-
sültek, mûködtek, Erdély címere is
ezt bizonyítja. Hét esztendeje járunk
egymáshoz szerre, hol Lengyel-
országban, hol nálunk, hol itt, 
Fenyvesen találkoznak iskolásaink.
Jövôre lesz „nagykorú” a testvér te-
lepülési kapcsolatunk Fenyvessel, s
1996. szeptember 7-én írták alá
Fenyves és Zetelaka vezetôi azt az
okiratot, melynek tartalmát igyek-
szünk maradéktalanul megvalósí- 
tani.
Gyermekeink, és itt lengyel baráta-
inkra is gondolok, talán ebben az
esztendôben érezték a legjobban és
leginkább otthon magukat, ami a
gondos vendéglátásnak köszönhetô.
25 gyermekkel érkeztünk, mint bará-
taink, sportnapon vettünk részt, majd
ellátogattunk Somogyvárra, a bencés
apátság romjaihoz.
Szent László királyunk I. Béla, és
Richeza lengyel hercegnô fia Krakkó-
ban született, így itt is tetten értük a
magyar–lengyel kapcsolatot, mely

ebben az esetben nem csupán ba-
ráti, de vér szerinti is.
Innen a Lengyel–Magyar Barátság
házának falán lévô emléktáblát ko-
szorúztuk meg: barátaink részérôl Le-
szek Kulka és Szataniszlaw Szcotka,
Krotoszyn járás vezetôi. Az idôjárás 
is kegyeibe fogadta a gyermektábor
résztvevôit, minden nap tudtak füröd-
ni, nem maradt el a vizibiciklizés sem.
Együtt töltöttük a Szent István napot
ahol a zeteváraljai Jókai Mór Általá-
nos Iskola diákjai adtak lélekemelô
mûsort.
Hamar lejárt a táborozásra szánt né-
hány nap, a búcsú során meghívást

kaptak gyermekeink jövôre Lengyel-
országba, mert egy jó kezdeménye-
zést, mint amilyen ez a hagyomány –
folytatni kell!
Köszönet mindenkinek, akit illet,
hogy lehetôvé tették, elôkészítették,
és lebonyolították a nyári gyermek-
tábort. Nagyon jól esett a Nyugdíjas
Egyesület elnökének, és nyolc tagjá-
nak segítsége, akik ötszáz palacsin-
tát sütöttek a vendégeink számára.

Sánduly Lajos
Zeteváralja

Lombár Gábor
Balatonfenyves

Az üdülési idény kezdetére igye-
keztünk egy sor fejlesztést megva-
lósítani, melyek között az egyik leg-

fontosabb a játszótereink átépítése
volt, amire egy biztonságtechnikai
felmérés is kötelezett bennünket.

A régi játékszerek ugyanis nem felel-
tek meg az idôközben folyamatosan
változó szabályoknak, szabványok-
nak.
A Fenyves-alsói strand sem maradt ki
a sorból, ott is lebontottuk a régit, és
felépítettük az újat. Már vagy egy év-
tizede szerves része volt ennek a ját-
szótérnek egy betonból épített hal,
amely még gyermekkorunk óvodájá-
nak dísze volt hajdan a mai Bakay 
Árpád utcában. Most elszállításának
oka a felújítása volt, ez aztán augusz-
tus elejére meg is történt.
Aranyszínûre festette át Vass József,
Fenyves ismert grafikusa, a követ-
kezô üdülési idénytôl felfrissítve várja
ismét a gyermekeket. A felújítást
végzô grafikus ötletét megvalósítva
elhelyezünk az „aranyhal” közelében
egy postaládát, amelybe minden kis-
gyermek bedobhatja majd kívánsá-
gait, melyeket a Fenyvesi Újságban
közzé is teszünk, és igyekszünk
lehetôleg mindet teljesíteni. (-ár)

Megkerült az „Aranyhal”!
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– KIADÓ NYARALÓT KERESEK!
85/361-604, 20/4043733, 70/2728915,
30/3517165, e-mail: karolyi.eva@
freemail.hu

– Bátaszéki piros mázas cserép jó 
állapotban bontottan 100–110 m2,
október közepén egyben elvihetô
500 Ft/m2 áron. Érdeklôdni: 30/384-
5956

– Eladó MORA gáztûzhely, 3 lángos,
sütôvel (fehér). A tûzhely újszerû ál-
lapotban van. 30/483-4010

– Ha a természetgyógyászatot kedveli!
Betegség miatt felszámolt budapesti
klinikánk több értékes gyógyító mû-
szert árusít. Pl.: Elektro-akupunktúra,
fizioterápiás mûszerek. Ár, megegye-
zés szerint. Érdeklôdni: 20/231-5238
Ugyanitt: Sport babakocsi jó állapotú
eladó 5000 Ft-ért

– Eladó nôi kerékpár új állapotban.
Tel.: 460-380.

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

– 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: 20/4186180

– SVÉD MASSZÁZS Frissítô svéd-
masszázs képzett masszôrtôl. A hét
bármely napján, akár saját otthoná-
ban. Hívjon bizalommal és segítsé-
gemmel frissüljön fel testileg, lelki-
leg. 30/ 513-7804

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

– Eladó 400 l-es Zanussi fagyasztó lá-
da, 120 l-es Lehel fagyasztó szek-
rény, rozsdamentes süteményes
hûtô. Érdeklôdni: 30/620-43-34

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

– A’la carte étlapunk széles választé-
kával és folyamatosan megújuló me-
nü kínálatunkkal egész évben várjuk
kedves vendégeinket. Telefonos ren-
delés esetén házhoz is szállítunk,
Balatonfenyves területén díjmente-
sen. Napi menü 800 Ft. Trombitás
kisvendéglô, Balatonfenyves, Feny-

vesi út 48. Tel.: 20/913-2125, 20/330-
8896

– Eladó kettô darab fenyôfa ágykeret a
hozzátartozó matraccal, egy köze-
pes és egy nagy képernyôs TV belté-
ri 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.: 20/9174-300

– Díszburkolat/viacolor lerakása, öntö-
zôberendezés kiépítése, füvesítés,
fûnyírás, sövényvágás, vakondrács
lerakása, fakivágás, gyepszellôz-
tetés, gépi és kézi földmunka. Tel.:
70/772-9554.

– KIADÓ, SZÍNVONALAS NYARALÓ-
HÁZAKAT KERESÜNK. Tel.: 30/544-
7189.

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

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

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

– Villanyszerelés, antennaszerelés,
UPC-antenna szerelés, kamerarend-
szerek, riasztórendszerek, garázsaj-
tók, kapunyitó motorok. Tel.: 85/560-
140, Fax: 85/560-141, Mobil: 30/941-
8106, nemethvill01@gmail.com

– Vállalok új és idôszakos villamos 
felülvizsgálatokat magánszemélyek,
üzletek és vendéglátó egységek 
számára. Profilom: erôsáramú be-
rendezések vizsgálata, érintésvé-
delmi mérése, EPH bekötések, vil-
lámvédelmi felülvizsgálatok, minô-
sítô iratok készítése, szükség szerint
hibajavítás, villanyszerelés kivitele-
zés, valamint munkavédelmi és 
tûzvédelmi tevékenységek. Elérhetô-
ség 30/907-2911, e-mail: wargavill@
gmail.com

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

– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújítását,
új tetôszerkezetek ácsolását, fedé-
sét, valamint belsô burkolást és
gipszkartonozást, kerti pihenôk, tera-
szok, kocsibeállók elkészítését. Ba-
latonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.:
30/387-6573.

– Olasz–magyar, magyar–olasz fordí-
tást, tolmácsolást, idegenvezetést,
pályázatírást, vadászatot vállalok.

E-mail: ajogbolcsoje@gmail.com
Tel.: 30/472-8704

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

– Mosógépek, mosogatógépek, vil-
lanybojlerek, elektromos fûnyírók,
egyéb háztartási gépek javítása!
Kránicz István Tel.: 30/904-4527

– Veszélyes fák kivágása, fûnyírás,
kertrendezés, takarítás, lakatosmun-
kák. Tel.: 85/362-151, 30/986-2565.

– MINDEN AMI VILLANYSZERELÉS!
Farkas András villanyszerelô Laká-
sok, házak, irodák, üzletek, mûhelyek
villanyszerelése. Fogyasztásmérô
helyek készítése. ÉVÉ felülvizsgála-
tok. 30/275-1577, farek01@gmail.com
Balatonfenyves, Fenyvesi u. 214.

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

– Számítógépek javítását, karbantar-
tását vállalom. Orbán János 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. Dallos
Imre építôanyag kereskedô. Balaton-
fenyves, Nimród u. 35/2. Tel.: 85/363-
226

– Angol tanítás minden szinten, érett-
ségire és nyelvvizsgára való felkészí-
tés szaktanártól Fenyvesen. Tel.:
20/962-2687

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

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

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

– Gitta Fodrászat (férfi, nôi, gyermek)
és körömkozmetika (manikûr, pedi-
kûr, mûköröm) szeretettel várja ven-
dégeit Balatonfenyves, Vörösmarty
u. 15. szám alatti üzletében (a virág-
bolt mellett). Bejelentkezés: fodrá-
szat 30/321-4146, körömkozmetika
30/716-3258

Az apróhirdetések közzététele díjmen-
tes, a hirdetések tartalmáért felelôs-
séget nem vállalunk!

APRÓ
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Fafaragó tábor
Hatodik alkalommal került sor az egy-
hetes fafaragó-táborra Balatonfeny-
vesen. Nyolc alkotó munkáját kísér-
hették figyelemmel az érdeklôdôk a
kertmozi területén augusztus utolsó
hetében. A lelkes csapatnak köszön-
hetôen négy köztéri alkotás készült
el: harangláb a Tátika utcai temetôbe,
melyet Csinát Lajos, Kovács János,
Bene Zsolt, Tapolcai Sándor és Garai
Imre faragott, a Kacskovics-szobor
Nagy János munkája, Bakay Árpád
szobra Buzsáki István alkotása, Szé-
chényi Imre grófé pedig Kiss János
faragása.

Fotó: Márton László

NYÁRUTÓ
SZEPTEMBER

7. (szombat)
10.00 óra
Kisvasúti Nap
Helyszín: Kisvasúti (GVÖ állomás,
Somogyszentpál községháza udva-
ra, Balatonfenyves Kertmozi)
(a részletes programot honlapunkon
és a plakátokról ismerhetik meg)

14. (szombat)
Szüreti felvonulás és mulatság
Helyszín: Kertmozi és Balatonfeny-
ves utcái

A programváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

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

Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter).
ISSN 2063-2622 – Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20.

Nyomdai munkák: PV&P Kft. 7400 Kaposvár, József u. 50.
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