
BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam    2013. NOVEMBER

junk feladata hogy óvjuk, vigyázzuk az állapotát.
Büszkék lehetünk: úgy tájékoztattak, hogy nincs a
tankerület területén még egy intézmény, ahol ilyen
pálya lenne. Szintén októberben nyílt meg a le-
hetôség a Balatoni Fejlesztési Tanács (BFT) révén
a partvédelmek felújítására, valamint a parti sétá-
nyok kialakítására. S pályáztunk a Csalogány
strand rossz állapotban lévô „vízoldali” partvédel-
mének, és a hozzá csatlakozó parti beton járófe-
lület javítására, valamint a strandhoz vezetô sé-
tány átépítésére. A kivitelezés folyik.
Az ôszi megvalósult fejlesztéseken túl november

5-én megtörténik
az Imre majori tele-
pülésrész ivóvízhá-
lózat kivitelezési
munkáinak indítá-
sa: munkaterületet
adunk a közbeszer-
zési eljáráson kivá-
lasztott kivitelezô-
nek. A vállalkozói
szerzôdést aláírtuk,
a munka befejezé-
sének vállalt idô-
pontja attól számí-
tott 270 nap. Remé-
nyeink szerint a
nyári idôszakban

már a regionális vizet használhatják hosszú évek
várakozása után az érintettek.
A munka költsége meghaladja a százmillió forin-
tot.
A LEADER pályázat keretében is sikerrel pályáz-
tunk, így még ebben az esztendôben meg kell
kezdenünk a temetôi ravatalozó felújítását, és az
óvoda melletti játszótér tovább fejlesztését.
Vannak még további elbírálásra váró pályázata-
ink, melyek az Óvoda, valamint az Egészségház
épületenergetikai felújításait tartalmazzák. Ezek
elbírálása folyamatban van, reménnyel várjuk azt.
Szép ôszünk volt, így a munkálatokkal is jól tud-
tunk haladni, melyhez kellettek munkatársaim,
valamint az egyes projektek menedzserei, kivi-
telezôi, akik rugalmasan tették a dolgukat – kö-
szönet mindnyájuknak. (L. G.)

Nyáron nem lehet építkezni, fúrni, faragni – bi-
zony jó lenne, ha ezt a magánépítkezôk is a ma-
gukénak éreznék. Foglalkozunk is egy szabályo-
zás elôkészítésével e tárgyban, bár jelenleg is van
az építkezéseknek idôbeni korlátja, mert legyünk
ôszinték, kevesen fogadják el a kora délutáni mo-
torfûrész, betonkeverô, légkalapács hangja által
kísért sziesztázást. Nos, ezért nem végzünk, vé-
geztetünk mi a községháza megbízásából a sze-
zonban munkákat.
Már tájékoztattam olvasóinkat korábban az idei
várható fejlesztésekrôl, a honlapon pedig a szoká-
sos tájékoztató vi-
deók segítségével.
Augusztusban már
készültünk, ütem-
tervet készíttettünk,
és szeptember elsô
napjaiban megkez-
dôdhetett a Köz-
ségháza épület-
energetikai felújítá-
sa.
Ennek keretében
megvalósult a teljes
fûtéskorszerûsítés,
az épület külsô fal,
és lábazat szigete-
lése, de a vízszin-
tes födémre is szigetelô paplan került. Kicseréltük
a hôtechnikai szempontból nem megfelelô nyílás-
zárókat. Napkollektor került a tetôre, valamint 
41 napelem: ez a ház áramfogyasztásának nagy
részét biztosítja.
Tekintettel arra, hogy a pályázatnak nem lehetett
tartalma a régi tetôhéjazat cseréje azt a testület
saját forrásból finanszírozta. Mindent összevetve
valamivel több mint ötvenmillió forintot költhettünk
az épületre, ilyen léptékû beavatkozásra az elmúlt
évtizedekben nem volt mód. A munka nem egé-
szen másfél hónap alatt készült el, október utolsó
napjaiban került sor a mûszaki átadása.
Októberben fogtunk hozzá az iskola udvarában a
mûfüves focipálya építéséhez, a pályát labdafogó
hálóval, és palánkkal is felszerelték, a mûszaki át-
adására 2013. november 5-én kerül sor. Mindnyá-
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Turisztikai fejlesztés Balatonfenyvesen A községházáról
jelentjükBalatonfenyvest önállóvá válása óta a folyamatos fejlesztés jellemzi.Természe-

tesen különös figyelmet fordított önkormányzatunk a turizmusra, idegenforgal-
mi idényben számos kulturális programot szervezett. A Turisztikai Egyesület
megalakulását követôen ez a feladat a turizmus területén dolgozó, abban jár-
tas szakemberek kezébe került, és ez így van jól – mondta az egyesület pro-
jektzáró rendezvényén köszöntôjében Lombár Gábor polgármester. Be kell lát-
nunk, hogy községünknek egy „ipara” van és az a turisztika, mely a település
és az itt élôk fejlôdôsét, boldogulását segíti – tette hozzá a településvezetô.
Két éves folyamatos fejlesztési idôszak zárult le az október 25-én tartott pro-
jektzáró rendezvénnyel, ahol Tóth József az egyesület elnöke hosszasan 
sorolta az 50 millió forintos Uniós támogatásból megvalósult beruházásokat.

Elsô lépésben a kertmozi tetôszerkezetét valamint az egyesület irodáját újítot-
ták fel, melynek tetejére napkollektorok is kerültek, mely nagyban elôsegíti a
gazdaságos mûködtetést. A támogatásból vásárolt hangtechnika valamint pro-
jektor lehetôvé tette, hogy az elmúlt nyáron már újra rendszeres filmvetítés
helyszíne volt a kertmozi, melyhez a székeket is a támogatási összegbôl vásá-
rolták. Három strandra vandálbiztos internet alapú információs táblákat helyez-
tek ki a gyors és pontos tájékoztatás érdekében. Professzionális installációkat
készítettek, melyek színvonalas megjelenést biztosítanak a település részére
hazai és külföldi turisztikai vásárokon való megjelenéshez. Folyamatosan 
jelentettek meg színes kiadványokat a településrôl és a település nyújtotta
lehetôségekrôl. A rendezvényre ellátogatók már a három nyelven megjelenô
2014. évi kiadványba is belelapozhattak és megtekinthették a településrôl ké-
szített reklámfilmet is.
A pályázatnak köszönhetôen turistaházat újítottak fel, kajakokat, kenukat, ke-
rékpárokat, nordic walking botokat vásároltak, melyekkel folyamatos túrákat is
szervez az egyesület. 52,7 kilométernyi gyalogos, nordic walking és kerékpá-
ros túraútvonalat jelöltek ki a védettnek számító Nagyberekben, melyen
Pálmajort, a Fehérvízi lápot és Csisztafürdôt is elérhetik a túrázók. A téli spor-
tok szerelmeseit korcsolyákkal, fakutyákkal várják – mondta az egyesület elnö-
ke. Kiemelte, hogy a pályázatnak köszönhetôen egy autót, valamint egysze-
rûbb kiadványok, plakátok, szóróanyagok elkészítéséhez alkalmas színes
nyomtatót vásároltak.
A pályázat elemeként hagyományteremtô jelleggel 2012 és 2013 májusában is
megrendezték a négynapos Fenyôvirágzás Fesztivált. A Hubertus Hof konfe-
renciatermében tartott tájékoztatót követôen az udvaron felállított 150 négyzet-
méteres rendezvénysátorba invitálta a résztvevôket Tóth József, melyet szin-
tén az Új Széchenyi Terv Operatív programjának forrásaiból nyert, vissza nem
térítendô támogatásból vásárolt az egyesület. A sátorban mindenki megtekint-
hette a pályázatból vásárolt eszközöket a sörpadoktól a korcsolyákon és a
kerékpárokon át az autóig.

A Fonyód-Balatonfenyves 
Alapszolgáltatási Központ 

ruhabörzét szervez.

Helyszín:
Balatonfenyves, Kölcsey u. 30.

Idôpontok:
2013. november 14. (csütörtök)

10–12-óráig,
2013. december 12. (csütörtök)

10–12-óráig.

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!

Balatonfenyves képviselôi rendkívüli
ülést tartottak október 7-én. Egyhan-
gú határozattal fogadta el a testület
azt a nyilatkozatot, amelyben kijelen-
tettük, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerzôdést 2014.
január 1-tôl a Délnyugat Balatoni Hul-
ladékgazdálkodási Társulás cégével,
a ZÔÔD Kft.-vel kívánjuk megkötni,
egyben kértük a településsel kap-
csolatos iratok átadását az eddigi
közszolgáltatótól, az AVE Zöldfok
Zrt.-tôl.
Szintén egységesen foglaltak állást 
a képviselôk a felsôoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíj Pályázaton
(Bursa Hungarica) való részvételrôl,
melyhez a költségvetésbôl 1,5 millió
forint önrészt biztosítunk.
Kiválasztotta a testület a Balaton-
fenyves–Imremajor ivóvízminôség 
javítása megnevezésû projekt köz-
beszerzésének nyertesét, a SZABAU
Kft-t. A céggel a szerzôdést aláírtam,
a projekt kivitelezése megkezdôdött.
A településfejlesztéssel, és telepü-
lésrendezéssel kapcsolatos dönté-
sek meghozatalához meg kellett ha-
tároznunk az eljárásban részt vevô
eseti partnerek körét, akik azok közül
kerültek ki, akiknek a településszer-
kezeti tervvel kapcsolatban kérései,
ötletei, javaslatai vannak. (L. G.)
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Az aradi vértanúkra emlékeztünk
Mécseseket gyújtottak a vértanúk szobránál, virágot, koszorúkat helyeztek a
kopjafánál október 6-án Balatonfenyvesen a polgármesteri hivatallal szemben
levô téren. A kora esti ünnepségen, melyen az általános iskola tanulói adtak rö-
vid mûsort, Lombár Gábor polgármester emlékezett a vértanúkra.

Ötvenhat emlékezete

Az 1956-os forradalom 57. évfordulójára emlékezett Balatonfenyves kö-
zössége a Községháza nagytermében október 22-én. Ünnepi mûsort a
Fekete István Általános Iskola nyolcadik osztályos diákjai adtak. Az elô-
adást követôen fáklyákkal vonultak a résztvevôk a Kisvasúti Állomáshoz,
ahol meghallgatták Lombár Gábor polgármester emlékezô beszédét és
elhelyezték koszorúikat az emléktáblánál

Re-Formáció
„Alakítsd át magad kívülrôl és
belülrôl!” „Formáld magad tetszé-
sednek megfelelôen!” Talán mind-
nyájan találkoztunk már ilyen és
hasonló felhívásokkal. Némelyek
kijózanodnak, amikor a változás
– legtöbbször ára – nyilvánvalóvá
lesz; mások nem sajnálnak sem-
milyen befektetést, sokszor erejü-
kön felül is költenek, hogy az 
áhított változásnak részesei le-
hessenek.
Azért is lehetnek sikeresek az
idézett jelszavak meghirdetôi,
mert az ember örök vágyát veszik
célba, amely nem más, mint hogy
változtassa, formálja, csiszolja és
tökéletesítse magát. Helyénvaló
érzése az embernek, hogy töké-
letesedni igyekszik, hogy a teljes-
ségre vágyik, mert ezek valóban
hiánycikkei életünknek. De kér-
dés, hogy a tökéletesség, a tel-
jesség megvásárolható árucik-
kek-e? És, hogy ha mégiscsak
van valaki aki áruba bocsáthatja,
akkor ô milyen módon jutott a bir-
tokába? 
1517. október 31-én az egyház
reformációjának nevezett törté-
nelmi esemény azzal a gondolat-
tal indult el, hogy az ember átala-
kulása, formálódása nem tehetô
külsô feltételektôl függôvé. Sem
anyagi, sem másmilyen téren.
Mert azért Valaki már megfizette
az árat. Jézus Krisztus saját éle-
tével fizetett azért, hogy az ember
eljuthasson a tökéletességige, a
teljességig. Mert Isten szereti az
embert.
Nem új gondolat ez, csak vissza-
térés az: az eredeti kezdetekhez.
Ez akkor felszabadító erôvel ha-
tott mindenkire, aki a nevezett vá-
gyakat el kívánta érni. És hat ma
is minden keresônek. Mert nem
kívülrôl érkezô, hanem belülrôl 
induló erôvel fejti ki hatását Isten.
Ennek az egyik jele a fonyódi re-
formátus gyülekezet, aki a hitével
vallja és életével mutatja meg en-
nek a valóságát és mindenki szá-
mára nyitott lehetôségét.

(lombár)
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A Majorka a Balaton Nagyberekért
Közhasznú Alapítvány és a Somogy
Megyei és Kaposvári Fiatalok Szent-
korona Egyesülete 2013. október 
4-én konferenciát rendezett A Nagy-
berek múltja és jövôje címmel, va-
lamint a Nagyberekhez szorosan
kötôdô Fekete István tiszteletére em-
léktáblát avatott.
A rendezvényt Jakó Gergely, a So-
mogy Megyei Közgyûlés Alelnökének
köszöntô szavai nyitották meg. Be-
szédében kitért Fekete István termé-
szet- és hazaszeretetére, a Nagy-
berekhez való kötôdéséhez, amelyet
példaként emelt a hallgatóság elé.
Reményét fejezte ki, hogy ez a kö-
zösséget összekovácsoló rendez-
vény egy eseménysorozat elsô állo-
mása, ami folytatódik majd a közel-
jövôben.
Ezután Antics László, a Majorka a
Nagyberekért Közhasznú Alapítvány
alapító tagja beszélt arról, hogy mek-
kora utat jártak be a 2008 óta 
mûködô alapítvány aktív közremû-
ködésével Imremajor, pontosabban
Hunyady Imre major lakosai életkö-
rülményeinek javításában. A jövôre
nézve kiemelkedési pontként a turiz-
must nevezte meg a Nagyberek ter-
mészeti értékeinek egyedülállósága
okán. Most annak van itt az ideje,
mint mondta, hogy a Nagyberekhez
kötôdô személyiségeket felkutassák
és bemutassák a nagyközönségnek
is, hasonló konferenciák, kiállítások,
megemlékezések segítségével, mint
a mai. Fekete István után szeretné-
nek Takáts Gyuláról és Vörös Géza
festômûvészrôl is méltó és maradan-
dó módon megemlékezni. Ahogy a
mottójukban is vallják: „Ôrizzük, tart-
suk fenn emlékeinket, gyûjtsük össze
töredékeinket, nehogy elvesszenek
végleg, s ez által is üresebb legyen a
múlt, szerényebb a jelen és kétesebb
a jövô.”
Bodó Imre múzeumigazgató, helytör-
ténész, a dombóvári Fekete István
Múzeum alapítója, Fekete István ha-
gyatékának kutatója, kezelôje beszélt
az író életútjáról, hitérôl, ami átsegí-
tette élete nehéz szakaszain. Bepil-
lantást nyújtott a Fekete család tör-
ténetébe, származásába, amelyet a
közelmúltban sikerült kikutatnia.
Megemlítette a Nagyberek kapcsán a
Hunyady családot, akiknek egyik tag-
járól, Hunyadi Imrérôl nevezték el
majorságot, és Fekete Istvánnal szo-
ros kapcsolatban álltak.

Hunyady József, a család egyetlen
Magyarországon élô leszármazottja
külföldi útja miatt személyesen nem
tudott részt venni a konferencián, de
levélben köszöntötte a hallgatóságot,
amelyben írt családjáról, ezen belül
Hunyady Imrérôl is.
A következô elôadó, Szigetvári
György Ybl-díjas, arany diplomás épí-
tész, Kaposvár díszpolgára volt, aki
61 év után elôször látogatott el Imre-
majorba. 1952-ben ôt vezényelték ki
a KÖMI (Közérdekû Munkák Igazga-
tósága) 401-es bázisára építésveze-
tônek.
Ma már köztudomású, hogy az ötve-
nes években ugyanolyan munkatábor
mûködött a Nagyberekben, mint
Recsken. Az elítéltek számára kellett
épületeket át-, illetve felépíteni. A ter-
veket hozzá maguk az elítéltek készí-
tették, többek között olyan mérnökök,
akik a MAORT-perben lettek elítélve.
Szigetvári György nem tervezôje, ha-
nem építésvezetôje volt a munkála-
toknak. Az ötvenes évek gazdaságpo-
litikája szerint a Nagyberket Somogy
megye „éléskamrájává” kívánták át-
alakítani. A munkatábor elítéltjeinek
feladata volt a lecsapolás, gátak, zsili-
pek, csatornák építése, a földeken
végzett munka elvégzése. Ezt a cse-
lekedet Szigetvári György nemzetel-
lenes tettnek nevezte. Amellett, hogy
politikai elítéltekkel (és köztörvénye-
sekkel is) képzelték el a munka elvég-
zését, halálra ítéltek egy olyan világon
egyedülálló természeti képzôdményt,
mint a balatoni Nagyberek.
Rozner György, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park munkatársa a Balaton
keletkezésérôl és a Balatonhoz szer-

vesen kapcsolódó Nagyberekrôl tar-
totta elôadását, amelyet már az
1800-as években elkezdtek lecsapol-
ni. A láposodás, és a következmé-
nyeként kialakult tôzegképzôdés ki-
termelése hozta magával elôbb egy
lóvontatású, majd a mai napig üze-
melô kisvasút megépítését. A táj
egyedülálló természeti jelenség,
amely európai uniós védettség alatt
áll különleges állat- és növényvilágá-
val egyetemben.
A konferenciát Szabados István ta-
nár, költô szavalata zárta.
Fekete István márvány emléktáblájá-
nak avatása a major közösségi há-
zának falán Jakó Gergely és Makó
Beáta, a Majorka a Balatonért Köz-
hasznú Alapítvány elnökének, vala-
mint Antics Bálint közremûködésével
történt. Az alelnök zárszava után a
balatonfenyvesi Fekete István Általá-
nos Iskola negyedik osztályos tanulói
Gyanó Józsefné vezetésével ünnepi
mûsort adtak elô.
A rendezvény zárásaként Tóth István,
a Somogy Megyei és Kaposvári Fia-
talok Szentkorona Egyesületének
vezetôje, mint társszervezô egyesü-
let, megköszönte a részvételt az
elôadóknak és a résztvevôknek, akik
Dombóvárról, Kaposvárról, Buda-
pestrôl, Balatonfenyvesrôl és termé-
szetesen Imremajorból tiszteletüket
tették Fekete István elôtt.
A rendezvény ideje alatt Bene Zsolt
fafaragó, Cserjés Gábor fotográfus
kiállítását tekinthették meg a részt
vevôk, valamint a Kéthelyért Egyesü-
let tárlóit a Hunyady család törté-
netérôl.

Krizsai Mónika

A Hunyady Imre major ünnepe

fenyvesi_november.qxd  2013.11.06.  14:45  Page 4



2013. NOVEMBER KÖZ(SÉGI)ÉLET FENYVESI ÚJSÁG

5

Idôsek napja

Október 14-én este hat órakor
telt ház volt a frissen felújított
polgármesteri hivatal nagyter-
mében. A Szép Korúak Hó-
napja keretében ekkorra invi-
tálta az önkormányzat Bala-
tonfenyves idôskorú lakóit kö-
zös ünneplésre, együttlétre.
Lombár Gábor polgármester
köszöntôjében örömét fejezte
ki, hogy a felújított polgármes-
teri hivatal elsô rendezvényére
ilyen sok fenyvesi lakos eljött.
Mint mondta: „Mi, akik most itt
vagyunk, és azok is, akik nem
tudtak most eljönni, együtt
élünk, egy közösségben.
Szükségünk van az idôsekre,
az elôttünk járókra. Szüksé-
günk van az idôs emberek böl-
csességére, tapasztalatára.
De nem csak az idôsek nap-
ján, vagy a szép korúak hónapján, hanem az év minden hónapján, napján.”
A köszöntôt követôen színpadra léptek az operett est szereplôi: Tihanyi
Tóth Csaba és felesége, Bognár Rita, valamint a még náluk is fiatalabb
Szerémi Dani. Közel másfél órás, fergeteges mûsorukban elhangzottak a
legismertebb operett-dalok, de énekeltek magyar nótákat és táncdalokat is.
Ráadásokban sem volt hiány. Mûsoruk végére is tartogattak egy meglepe-
tést. A közelgô október 23-ára emlékezve a Tihanyi Tóth Csaba elszavalta
a most 75 éves édesapja 18 éves korában írott szép versét, amelyben a
forradalom áldozatainak, hôseinek állított emléket.
Szép este volt!

Fekete János

KÖSZÖNET!
„Akkor szüret!” címmel olvashat-
tunk rövid írást az októberi lap-
számban a fenyvesi szüreti ünnep-
ségrôl. A korrekt cikk beszámol a
sikeres rendezvény minden lénye-
ges elemérôl. Az Ezüstfenyô Nyug-
díjas Egyesület tagsága nevében
utólag egy KÖSZÖNET-tel  egészí-
tenénk ki a tájékoztatást.
Három Fenyvesi utcai család látta
vendégül a közel száz fôs, hintón
és fogatokon felvonuló közönsé-
get.
Elsô vendéglátónk, Somogyi Ist-
ván önkormányzati képviselô és
családja volt. Finom sütemények-
kel, üdítôkkel, borokkal és kedves
szavakkal várták a fogatokról leká-
szálódó vendégeket, de gondos-
kodtak „útravalóról” is. Minden fo-
gatra jutott egy-két üveg bor és ha-
rapnivaló a Somogyi család jóvol-
tából.
Jó hangulatban érkeztünk Haszon
Zsolt képviselô, vállalkozó fenyves
alsói büféjéhez, a Parti Zónához,
ahol Zsolt és családja frissen sült
pizzával, borral, üdítôvel kínálta a
vendégsereget. Itt már majdnem
mindenki táncra perdült, ismerô-
sök és ismeretlenek ropták jóked-
vûen.
Nótázva, dalolva érkeztünk a célál-
lomásra, a Pavilonhoz. A lovas ko-
csik leparkoltak, a vendégsereget
pedig Barna Antal üzletvezetô látta
vendégül a Boszorkány Konyhán
üdítôvel, finom borral, fröccsel.
Ezúton is köszönjük a Somogyi, a
Haszon és a Barna családnak,
hogy önzetlenül, jó szívvel meg-
vendégelték a jelentôs létszámú
ünneplô sereget, hozzájárulva ez-
zel is a kitûnô hangulathoz, a si-
keres rendezvényhez. Mint ahogy
tette ezt egy évvel ezelôtt a
Lepenye család is, a Szôlôskert
Vendéglô tulajdonosai, akik idén
zártkörû rendezvényük miatt nem
kapcsolódhattak az eseményhez.
Az Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesü-
let nevében: Fekete János
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– Használt kisfiú ruhák 3, 4, 5 évesekre.
Polók 400, 500, 600 Ft-tól. Nadrágok
700, 800, 900 Ft-tól eladók, valamint
nôi és férfi használt ruhák eladók.
Érdeklôdni: 30/520-4789 

– Eladó 4 db 4 furatos 16 colos acél felni
205/55-ös téli gumival, dísztárcsákkal
együtt 10 000 Ft/db. Érd.: 20/992-5103

– Szoba kiadó. Érdeklôdni: 70/209-8119
– Vízház utcában eladó 40 db 40×40×10-

es, és 45 db 50×50×6-os gyephézagos
lap. Irányár 250 Ft/db. Érdeklôdni:
20/227-3929

– Használt sütôolaj és sütôzsiradék be-
gyûjtését vállaljuk. Cserébe háziszap-
pant adunk. Mosásra, mosakodásra 
alkalmas, minôségi termék. Balaton-
keresztúr, Kossuth L. u. 79.Tel.: 70/509-
8828 (Giricz Zsuzsa – szappanfôzô
kézmûves)

– Kecsketejes kézmûves háziszappan
kapható. Bôrproblémákra, érzékeny
bôrre gyógyszappanokat, egyéni igé-
nyek szerint színes, illatos szappano-
kat is készítek. Balatonkeresztúr, Kos-
suth L. u. 79. 70/509 8828 (Giricz Zsu-
zsa – szappanfôzô kézmûves)

– Balatonfenyves–Imremajorban, az
IKSZT épületében új építésû üzlethelyi-
ség kiadó élelmiszerbolt üzemeltetésé-
nek céljából. Összterület 47 nm, 22 nm
eladótérrel, 3 raktárhelyiséggel. Érdek-
lôdni lehet: 20/445-5083 telefonon, vagy
e-mailben: majorka.ikszt@gmail.com

– KIADÓ NYARALÓT KERESEK! Tel.:
85/361-604, 20/404-3733, 70/272-8915,
30/351-7165, e-mail: karolyi.eva@
freemail.hu

– 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. Érdek-
lôdni: 30/384-5272.

– Díszburkolat/viacolor lerakása, öntözô-
berendezés kiépítése, füvesítés, fûnyí-
rás, sövényvágás, vakondrács lerakása,

fakivágás, gyepszellôztetés, gépi és
kézi földmunka. Tel.: 70/772-9554.

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

– „KUKAC KERT SZERVIZ!” Szakem-
bertôl kertgondozás: ingyenes kiszál-
lás, szaktanácsadás, füvesítés, ültetés,
metszés. Nagy László, 20/500-7484.

– Villanyszerelés, antennaszerelés, UPC-
antenna szerelés, kamerarendszerek,
riasztórendszerek, garázsajtók, kapu-
nyitó motorok. Tel.: 85/560-140, F.:
85/560-141 M.: 30/941-8106, e-mail:
nemethvill01@gmail.com

– Vállalok új és idôszakos villamos felül-
vizsgálatokat magánszemélyek, üzletek
és vendéglátó egységek számára. Profi-
lom: erôsáramú berendezések vizsgála-
ta, érintésvédelmi mérése, EPH beköté-
sek, villámvédelmi felülvizsgálatok, mi-
nôsítô iratok készítése, szükség szerint
hibajavítás, villanyszerelés kivitelezés,
valamint munkavédelmi és tûzvédelmi
tevékenységek. Elérhetôség: 30/907-
2911 e-mail: wargavill@gmail.com

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

– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó mes-
ter vállalom régi tetôk felújítását, új
tetôszerkezetek ácsolását, fedését, va-
lamint belsô burkolást és gipszkartono-
zást, kerti pihenôk, teraszok, kocsibeál-
lók elkészítését. Balatonfenyves, Rákó-
czi u. 2., tel.: 30/387-6573.

– Mosógépek, mosogatógépek, villany-
bojlerek, elektromos fûnyírók, egyéb
háztartási gépek javítása! Kránicz Ist-
ván Tel.: 30/904-4527

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

– MINDEN AMI VILLANYSZERELÉS!
Farkas András villanyszerelô Lakások,
házak, irodák, üzletek, mûhelyek villany-
szerelése. Fogyasztásmérô helyek ké-
szítése. ÉVÉ felülvizsgálatok. 30/275-
1577, farek01@gmail.com Balaton-
fenyves, Fenyvesi u. 214.

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

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

– Mûanyag nyílászárók beépítése! Kér-
jen árajánlatot! Dallos Építôanyag ke-
reskedés Tel.: 85/363-226

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

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

– Mindig-tv, parabola antennák, számí-
tástechnikai- és telefonhálózatok építé-
se és karbantartása, javítása: Kol-
viamár Kft. Kolip Zoltán 20/247-2343

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

– Férfi munkát vállalna kötetlen mun-
kaidôben, de a kötött is megoldható.
Kerti munkák, szoba-, kerítésfestés, ke-
rékpárszerelés, ház körüli munkák, ki-
sebb kômûvesmunkák. Tel.: 30/693-
1783

– Gitta Fodrászat (férfi, nôi, gyermek) 
és körömkozmetika (manikûr, pedikûr,
mûköröm) szeretettel várja vendégeit
Balatonfenyves, 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 tartalmáért felelôsséget nem
vállalunk!

APRÓ

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.

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
KIKNEK?

FELNÔTTEKNEK
HOL?

A BALATONFENYVESI KÖNYVTÁRBAN
MIKOR?

AZ ELSÔ ALKALOM NOVEMBER 19-ÉN, KEDDEN
DÉLELÔTT 10 ÉS 12 ÓRA KÖZÖTT LESZ

TOVÁBBI TUDNIVALÓK:

A FOGLALKOZÁS DÍJA 750 FT
ALAPVETÔ ESZKÖZÖKET (ÉLES OLLÓ, CERUZA, RAGASZTÓ) 

HOZNI KELL
CÉLUNK:

A KELLEMES ÉS HASZNOS IDÔTÖLTÉS,
OTTHONI DEKORÁCIÓK, SZÉP DOLGOK ALKOTÁSA, 

JÁTÉKOK KÉSZÍTÉSE
KI TARTJA A FOGLALKOZÁSOKAT?

ZSIGMOND KINGA
BÔRMÛVES, BÔRMÛVES SZAKOKTATÓ,

NÉPI JÁTSZÓHÁZI FOGLALKOZÁSVEZETÔ
ÉRDEKLÔDNI ÉS JELENTKEZNI LEHET

ICÁNÁL (VECSERA JÁNOSNÉ) A KÖNYVTÁRBAN.
A KÖNYVTÁR TELEFONSZÁMA: 85/560-330

JELENTKEZNI A FOGLALKOZÁST MEGELÔZÔ PÉNTEKIG KELL.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN
KEDVES ÉRDEKLÔDÔT
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Nálatok laknak-e állatok? Nálunk a Kisfenyô Oviban, minden
október hónap negyedik napján kisál-
latok lepik el az udvart. A bársonyos
szôrû nyuszi, a farkát csóváló kutyus,
a riadtan hápogó kacsa, a vízben lu-
bickoló halacskák és teknôsök állan-
dó vendégeink ilyenkor.
Tavaly, Kócos – a póniló – volt a ked-
venc, idén pedig két kis kecskegida
okozott határtalan örömöt az ovisok-
nak. Boldogan etették a kicsik az álla-
tokat miközben átbeszéltük a fontos
tudnivalókat: mi jellemzô rájuk, hol- és
hogyan élnek, hogyan kell róluk gon-
doskodni.
Köszönjük a szülôk segítségét, hogy
behozták hozzánk a kisállatokat és
segítettek egy vidám és felejthetetlen
napot szerezni gyermekeinknek!

H. Sz.

Duci & Buci
Több programmal is igyekeztünk
örömet szerezni gyermekeinknek
októberben. Meghívtuk óvodánkba
Ducit és Bucit – két kedves barátun-
kat. Sok-sok évre tekint vissza a mi
barátságunk, és mindig nagy szere-
tettel várjuk ôket.

Viszonzásul vidám perceket, han-
gos nevetést és boldog gyermekar-
cokat kapunk! Így volt ez most is.
Tánc, móka, kacagás jellemezte azt
a háromnegyed órát, amit nálunk és
velünk töltöttek. Köszönjük! – és
jövôre ismét találkozzunk!

H. Sz.

Október 1-jén köszöntöttük fel a Kisfenyô
Oviban, Gyergyák Jánosné Piroskát. Piri
néni – ahogy a gyerekek és felnôttek is
szólítják – immár 25 éve dolgozik az
óvodánkban, dajkaként. E negyed szá-
zad alatt sok-sok kisgyermekrôl gon-
doskodott s már felnôttek is vannak
azok között, akiket dajkált és nevelt e
hosszú idôszak alatt. Munkájához kívá-
nunk jó egészséget és sok boldogságot!
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Sült libacomb és -mell
Vecsera Jánosné ajánlásával

„Aki Márton-napon libát nem eszik, egész éven át éhezik” –
tartja a mondás. Íme egy ínycsiklandozó recept libából:

Hozzávalók: 2 libacomb + 1 libamell, 4–5 gerezd fokhagy-
ma, ôrölt bors, 2 vöröshagyma
A combokat és a mellet megmossuk, leszárogatjuk, majd a
vastagabb húsrészeknél bevagdossuk, és a vékony csíkok-
ra hasogatott fokhagymával megtûzdeljük. Bôrös oldalát
beirdaljuk, majd megsózzuk, borssal meghintjük.
Egy olyan edényben, amit a sütôbe is tehetünk, a megtisz-
tított, finomra vágott hagymát a libazsíron üvegesre pirítjuk.
A húsokat belerakjuk, egy kevés vizet öntünk alá, majd a 220
°C-ra elômelegített sütôbe toljuk (légkeveréses sütôben
200 °C), és saját kisülô zsírjával gyakran locsolgatva ropo-
gósra sütjük. Párolt káposztával és sült burgonyával kínál-
juk. [Forrás: Magyar Konyha, 30. évf. 2006.11. sz.]
Somogyban hagyomány volt a Márton-lúd mellcsontjából az
elôttünk álló tél idôjárását megjósolni. A legrégebbi kalendá-
riumok szerint: „Márton-lud mellye, ha világos, hó lészen, ha
fekete, esô”.

Kölyökklub
Október eleje óta mûködik iskolánkban az alsó tagozat délutáni foglalkozá-
saként a Kölyökklub. Két-három hetente találkozunk különbözô témákkal.
Október 9-én színes termésekbôl, levelekbôl ajtódíszeket készítettünk lelkes
diákjainkkal. Novemberben ablak és asztaldíszekkel várjuk HALLOWEEN-t.
(Nagyné Keszte Jolán, Szalai Krisztina)

Felhívjuk a Szülôk figyelmét ar-
ra, hogy 2013.09.01-je óta, ha a
tanuló az iskolából 16 óra elôtt 
– akár egyes napokon, akár a hét
minden napján – engedéllyel 
távol tartózkodik, a gyermeknél
legyen minden esetben szülôi
igazolás arra vonatkozólag, hogy
az adott idôpontban (napon, na-
pokon) indokoltan és engedély-
lyel van távol az iskolából.

Decemberi számunk lapzártája

november 20., 12 óra

EGY KIS

AGYTORNA!
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