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Az esztendô legemelkedettebb ün-
nepe augusztus huszadika, István 
királyt, az államalapítót, az országépí-
tôt ünnepeljük, aki még Vajknak szüle-
tett, és felfoghatatlan érzékkel elkép-
zelhetetlen erôfeszítéseket tett annak
érdekében, hogy a magyar megma-
radjon, léte hosszú távon biztos le-
gyen.
Szent István személye, és az általa el-
végzettek jelképpé váltak – a fegyel-
mezett, átgondolt, és végrehajtott
megmaradás jelképévé.
Úgy érzem, manapság szinte csak a
koppányi lázadozás, ami a sajátunk
maradt, a szentkorona országát már
nem találni, annak csak a közepe, a
szíve maradt meg nekünk, de va-
gyunk, élünk, létezünk, és mindaddig
így lesz, míg a nyelvünk él.
Vigyázzunk hát rá nagyon.
Szent István fiatal emberként vállára
vette nemzetünk megmaradásának
emberpróbáló feladatát, az ô szemé-
lyével azonosítjuk keresztényi magyar
létünket.
De a történet korábban elkezdôdött.
Taksony – Géza atyja, István nagyaty-
ja – már Augsburg után megkezdte a
magyarság nyugati, így európai orien-
tációjának szervezését, melyet Géza
híven folytatott, s a mûvet Szent István
fejezte be.
Még ôk sem lettek volna elegendôk
ahhoz, hogy megvalósuljon az elkép-
zelésük, kellettek az ôszinte hívek,
segítôk, támogatók: István bizalmasa,
Csanád, a Maros mellett Ajtony, Er-
délyben Gyula, az Abák törzse, a szé-
kelyek Kászony hadnagy vezetésével
– csak Velük lehetett teljes a kép.
Augusztus 20-án a megszentelt kenyér
jelenléte az ünnepen és mindennapja-
inkban biztonságot, lelki megnyugvást
ad, és bizakodással tölt el, amire igen
nagy a szükség.
Ezzel felvértezve, ha lesz egészsé-
günk, és erôs hitünk itt Balatonfenyve-
sen, a Nagyküküllô völgyében – Zete-
váralján a Hargita lábánál székely test-
véreinknek – meg lengyel barátaink-
nak, akikkel vér szerinti kapcsunk is
erôs, tesszük és tehetjük, ami a dol-
gunk a világban, az országban, Euró-
pában, s itt, a mi falunkban, Balaton-
fenyves fejlôdéséért e dicsô nap szel-
lemében s jegyében. (Lombár Gábor)

Újraéledt 2014 nyarára az 1989-es fogathajtó világbajnokságra épült stadion,
és a hozzá tartozó közel négy hektáros egykori pálya. A BALATONPARK Sza-
badtéri Színpad és Rendezvénypark arra vállalkozott, hogy nagyszabású kon-
certekkel, színházi elôadásokkal szórakoztassa és várja ide, Balatonfeny-
vesre, a közönséget.
Egyik legsikeresebb elôadásuk az Esôember volt, a híres film színpadi adap-
tációja a Belvárosi Színházból érkezett Balatonfenyvesre. A fôszerepeket
Kulka János és Nagy Ervin játszotta, a darabot Anger Zsolt rendezte, a produ-
cer Orlai Tibor.
A történet röviden: Charlie Babbitt apja végrendelétét megismerve értesül ar-
ról, hogy van egy testvére, aki a pénzét örökölte, szemben vele, akire a rózsák
meg egy öreg autó maradt. Raymond Babbitt egy intézet lakója, ahol autiz-
mussal kezelik. Charlie, hogy a vagyon kezelôjévé váljon, megszökteti
Raymondot. Ezzel megkezdôdik kettôjük utazása – lélekben és térben. És
innentôl filmben és a darabban is minden a szeretetrôl szól.

A történet során Charlie
rádöbben, nem irányít-
hatja a sorsot, az autista
testvér nem a megszo-
kott módon reagál az ôt
ért változásokra, mert
saját világában él, más-
fajta rendszer szerint,
ahol mások a prioritá-
sok. A két testvér mind-
ezek ellenére közel ke-
rül egymáshoz lélekben
és térben is. Az utolsó
színpadképben pedig 
az egymáshoz húzódó
mozdulatukkal megte-
remtik a nézôkben azt a
nagy pillanatot, amely-
nek katarzis a neve.
Igazi élmény részesei
voltunk, itt, Balatonfeny-
vesen, a BALATON-
PARK fedett szabadtéri
színpadán, 2014. július
15-én.

BALATONPARK
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Számadás II. 
(2010 október–2012. december)

Majd négy esztendôvel ezelôtt,
2010. október 3-án tartották az ön-
kormányzati választást, melyet
követôen október 15-én tartotta a
megválasztott képviselô testület
alakuló ülését. Kemény Zsigmond
intelme szellemében: „Kitûnôvé egy
szerencsés perc által is válhatunk,
de hasznos emberré a fáradságos
évek tesznek”.
Több mint százmillió forint likvid tar-
talékkal rendelkezett a település a
választást követô napon, melybôl
minden gond nélkül meg tudtuk va-
lósítani a költségvetési rendele-
tünkben meghatározott fejlesztése-
ket, beruházásokat.
Majd négymillió forint pótelôirány-
zatról és útépítésekrôl született
döntés, még azon az ôszön meg-
kezdôdtek a kivitelezési munkák 
a Petôfi, Dózsa György, valamint a
Somló utcák egyes szakaszain.
Sürgôsségi indítványra döntést
hoztunk, mintegy 500 köbméter
aszfalt darálékot (800 tonnát) meg-
vásároltunk, azt a vasúti parkoló-
ban deponáltuk a 2011 évi tavaszi
útépítésekig, melybôl átlagos vas-
tagságú terítés mellett mintegy 
2,5 kilométer utat terveztünk meg-
építeni. Ekkor hoztunk döntést a
testület mellett mûködô szakbizott-
ságok összetételérôl is.
A decemberi testületi ülésen kez-
dôdött meg a négy éves önkor-
mányzati idôszak testületi munkája,
melyen még érzôdött a választás,
és az azt megelôzô kampány stílu-
sa, hangulata. Az egyik legfonto-
sabb napirendünk a 2010 év há-
romnegyed éves beszámolója volt,
melybôl kiderült, hogy költségveté-
sünk idôarányosan teljesült 78,3
százalék bevétellel, és 69,4 száza-
lék kiadással.
2011 év elején az elôzetes költség-
vetésünkbôl (költségvetési koncep-

ció) már látható volt, hogy mindösz-
szesen valamivel több mint fél- 
milliárd forinttal gazdálkodhatunk,
melyben jelentôs összeget képvi-
selt a majd 100 milliónyi (98 milliós)
elôzô esztendei gazdasági tartalék.
Ebben az esztendôben már a feb-
ruár 17-i ülésen megalkotta a testü-
let a község költségvetési rendele-
tét (592 295 000 Ft bevétellel, és ki-
adással).
Ebbôl az összegbôl 2 777 000 Ft-ot
szavaztak meg a képviselôk az
egyes civil szervezetek támogatá-
sára. A három legnagyobb összeg:
Polgárôr Egyesület – 1,3 millió, Ró-
mai Katolikus Plébánia Hivatal –
800 ezer forint, Nyugdíjas Egyesü-
let – 400 ezer forint.
Ebben az esztendôben útépítésre,
és a strandrekonstrukcióra költöt-
tünk jelentôs összegeket.
Mivel a nagystrandunk állapota
erôsen leromlott annak felújítása
nem tûrt halasztást. Ennek megva-
lósítására pályáztunk, és nyertünk,
így a beruházás megkezdôdhetett,
mely áthúzódott a következô évre
(2012) is. Az éves költségveté-
sünkbôl több mint 110 milliót költ-
hettünk a céltartalékokkal együtt
beruházásokra, felújításokra.
2012-ben ez az összeg lényege-
sen magasabb volt, elôirányzatunk
ezen feladatokra (melyek egy tele-
pülés életében a legfontosabbak),
valamivel több mint 210 milliót tett
ki. Már ekkor terveztük az Imre ma-
jori ivóvíz hálózat kiépítését, befe-
jeztük a stranrekonstrukció elsô
ütemét, terveztük az Imre majori
szennyvízhálózatot, járdákat épí-
tettünk, és újítottunk fel (Mária, és
Fenyvesi utcákban). A játszóterek
felújítását is meg kellett kezdeni,
mert azok már elavultak, nem min-
denben feleltek meg a szabványok-
nak, közvilágításokat terveztünk,
és építettünk, folytattuk a település
komfortosabbá tételét.
Címszavakban álljon itt e munka
néhány meghatározó eleme:

2010 végén – Kálvin szobrot avat-
tunk a református imaház udvarán,
decemberben „ránk billent” a Bala-
ton (129 centiméteres vízállás),
megalakult a Polgárôr Egyesület,
Varga György fenyvesi egyetemista
Junior Prinz díjas lett.
2011-ben strandot újítottunk, kiala-
kítottuk a lidókat, nevet kapott az
Óvodánk, a Hubertus Bt. megnyi-
totta rekreációs részlegét, meg-
nyitottuk a Turisztikai Egyesület iro-
dáját. Kiemelt eseményként tartjuk
számon, hogy június 25-én Feny-
ves szülöttét, Világos Krisztiánt
áldozópappá szentelték. Települé-
sünk Erdélyi díszpolgárai közül
Mátyás Gábor plébános, és Sebes-
tyén Csaba titkár családjával együtt
állampolgári esküt tettek Szent-
istvánkor. Gyermekeink Lengyelor-
szágban nyaraltak, járdákat építet-
tünk, és felavattuk október 6-án a
községházával szemben az aradi
vértanúk emlékhelyét.
2012-ben folytattuk a partvédelem
építését, pályázatot nyert a Turiszti-
kai Egyesület, új elnököt választott
a Nyugdíjas Egyesület Jánosházi
Katalin személyében, megrende-
zésre került a Fenyôvirágzás Fesz-
tivál, megtartottuk a projektzárót 
a strandon, gyermekeink Erdély-
ben nyaraltak, a Kisvasúti napon
köszöntöttük a 60 éves C50-es 
kismozdony forgalomba állítását, 
a Nyugdíjas Egyesület Erdélyi 
testvértelepülésünkre látogatott. A
környezô településeken elsôként
kialakítottuk az Óvodában a sószo-
bát.
Október 10-én itt, nálunk alakult
meg 56 település részvételével a
Délnyugat Balatoni Hulladékgaz-
dálkodási Társulás a Hulladék tör-
vénynek való megfelelés jegyében.
Röviden címszavakban a 2010 ok-
tóberi választásoktól 2012 decem-
ber 31-ig így tettük a dolgunkat. A
számadást következô lapszámunk-
ban folytatjuk.

(Lombár)
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A Fekete István Általános Iskola
közleménye:

Évnyitó: 2014.08.31. vasárnap 
17 órakor.

Tankönyvosztás idôpontja:
az elsô tanítási nap.

(09. 01., hétfô)

KÖZGYÛLÉS
Július 14-én reggel rendkívüli ülé-
sen hozott döntéseket a közgyûlés.
Kiválasztotta a testület a Kisfenyô
Óvoda épületenergetikai fejlesz-
tésére megnyert pályázat közbe-
szerzésének nyertesét: a KEOP-
5.5.0/A/12-2013-0442 számú pá-
lyázattal támogatott beruházás
kivitelezôje a Goodwill Energy Kft.
A vállalkozási szerzôdést a mora-
tórium lejártát követôen aláírjuk.
Ugyanezen napon második napi-
rendként a település KMB-s
rendôrének lakhatási támogatásá-
ról (nettó 10 000 Ft/hó) született
döntés.

Pénzt nyertünk 
a sétány felújítására
A májusi ciklon által okozott károk
helyreállítási munkálataira a Bala-
tonfenyvesi Önkormányzat pályá-
zatot nyújtott be a Balaton Fejlesz-
tési Tanácshoz. A BFT a pályáza-
tot befogadta, majd a 2014. július
4-i döntése alapján 6 216 713 Ft
támogatásban részesítette a tele-
pülést, mely összeget a parti sé-
tány, és a hozzá tartozó zöldte-
rületek helyreállítási munkáihoz
tudunk felhasználni.

Balatonfenyvesen a Tavasz, Petôfi,
Rákóczi utcákból kapott lakossági
bejelentések alapján értesítjük a
Tisztelt nyaralóinkat, az ingatlantulaj-
donosokat, a Cydalima perspectalis
(selyemfényû puszpángmoly) elsza-
porodott településünkön.
A kártevô, az eddigi európai és hazai
leírások és saját szabadföldi megfi-
gyeléseink alapján is, kizárólag a
puszpángon vagy más néven buxu-
son (Buxus spp.) károsít. Több centi-
méteresre is megnövô, jellegzetes
megjelenésû lárvája (hernyója) rövid
idô alatt képes egész bokrokat tarra
rágni, lekopaszítani, elpusztítani.
Egyedi megjelenése és kárképe –
szembetûnô hámozgatás- és rágás-

nyomok, szövedék és nagy, szem-
csés ürülék – jellegzetes, ezért a faj,
illetve károsításának nyomai egyéb,
hazánkban ismert buxuskártevôvel
és azok okozta tünetekkel vagy kór-
okozók kiváltotta elhalásokkal nem
téveszthetô össze.
A selyemfényû puszpángmolynak
évente több nemzedéke is fejlôdik, s a
fertôzött szaporítóanyaggal is terjed,
így az elôfordulási, kártételi területe
várhatóan gyorsan növekedni fog.
A védekezés a lárvák ellen irányul.
Kontakt piretroidokkal – rovarölô
vegyszerekkel – a hernyók elpusztít-
hatóak, de jó esély a bokrok megvé-
désére csak akkor van, ha sikerül
azonnal felfedezni az elsô kártevôt,
kártevést. Ha már száraz lombú ág
vagy ágak mutatják a fertôzés megje-
lenését, nem marad más hátra, mint
a fûrész és a fejsze. S a kivágott nö-
vényt meg kell semmisíteni.

Farkas Tamás

Egy szépnevû szörnyeteg

Kék Hullám Zászló 
fenyvesi strandoknak
A májusi viharok után a község
kommunális dolgozóinak, és a
helyreállításba bevont vállalkozók
megfeszített munkájának eredmé-
nyeként a Központi strand és a
Csalogány strand „Kék Hullám
Zászló strand” minôsítést ért el.
Ezzel az eredménnyel ez évben
hazánkban 32 kijelölt fürdôhely
büszkélkedhet. Köszönöm minden
a munkákban részt vevô dolgozó,
vállalkozás, és szervezet áldoza-
tos munkáját. (Kiss Péter)

Mozdulj Balaton!
Balatonfenyvesen a Balatonfenyves-alsói strandon várjuk a visszatérô és újon-
nan érkezô, sportolni vágyó kicsiket és nagyokat. Kapura rúgó, kosárra dobó,
foci strandröplabda, kosárlabda, tollaslabda egyéni és csapat versenyek lebo-
nyolítására alkalmas strandon 2014.07.05. és 2014.08.23. között minden hét-
végén várjuk a kedves mozogni kívánó, aktív pihenést szeretô, vagy egyszerû-
en magukat jól érezni vágyó vendégeinket. Ha szeretnél egy fényesen csillogó
érem, emléklap büszke tulajdonosa lenni, gyere és MOZDULJ VELÜNK!
A fentieken túl vízi sporteszközök, valamint sífutó és evezôpad fitness eszkö-
zök is várják az érdeklôdôket. A sport animátor a megjelölt idôpontokban segí-
ti a vetélkedôk lebonyolítását, díjazza a résztvevôket. Keressék bizalommal
KÉK pólóban Rubint Bencét, valamint tájékozódjanak a programokról, idôpon-
tokról a helyszínen.

Csak fitten!
2014. év nyarától a Központi
strand keleti felén telepített öt kül-
téri fitness eszközzel bôvült a
strandi szolgáltatások kínálata a
szabadidô hasznos, sportos eltöl-
tése érdekében. Az elsôsorban fel-
nôtteknek kifejlesztett eszközökkel
olyan mozgásformák végezhetôk,
amelyeket nem áll módunkban
gyakorolni a hétköznapok során.
Az öt telepített fitness eszközt
egyidejûleg kilenc mozogni vágyó
felnôtt tudja használni. Hasizom
pad, karizom erôsítô, „légbenjáró”,
vállizület lazító, szörf és step esz-
közökön túl a Balatonfenyves-alsói
strandon telepített sízô és evezô-
pad is várja a kedves vendégeket.
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Szelektáljunk –
de hogyan?
A hulladékgazdálkodás terén is a ko-
moly változások korát éljük, ha lehet
talán a leginkább ezen a területen
fordult ki a sarkából a világ. Új Hulla-
dék törvény (Ht) született, megalakul-
tak a többségében önkormányzati
cégek, folyik a per a saját hulladékle-
rakóink tulajdonjogáért, azok hasz-
nálatáért. Saját céget vett a Délnyu-
gat Balatoni Hulladékgazdálkodási
Társulás 64 tagtelepülése, mely meg
is kezdte mûködését január 1-vel, er-
re bennünket a már említett törvény
(Ht) kötelezett.
A Ht alapján január elsejétôl duplá-
jára 6000 Ft/t növekedett a szemét
lerakási illetéke – ez 2015. január 
1-tôl ugyanezen jogszabály szerint
9000 Ft lesz. Így sarkallja a kormány-
zat a hulladékgazdálkodókat a sze-
lektálásra, hogy a lehetô legkeve-
sebb szemét kerüljön a lerakókba.
A szelektálás már akkor kezdôdik,
amikor megvásároljuk a termékeket
az indokolatlanul sok csomagoló
anyaggal együtt, ezeket otthon az er-
re rendszeresített zsákokba gyûjtjük
– papírt, PET palackot, és háztartási
fémet együtt –, mivel ezt az anyagot
a végleges hasznosítás elôtt átválo-
gatják, bálázzák, majd értékesítjük.
Az ismételt válogatás lényege, hogy
a lehetô legjobb minôségû, tiszta
anyag kerüljön a piacra, hisz annak a
legmagasabb az ára.
Már évek óta szelektálunk inkább ke-
vesebb mint több sikerrel, hiszen az
ISPA programban rendszeresített
gyûjtô pontokban erre eddig is volt
módunk, bár azokat többnyire és
erôsen sajnálatos: fegyelmezetlenül
használtuk.
Nagy volt hát a várakozás, amikor
megváltoztattuk ezt a rendszert, a
változás a „házhozmenô” szállítást
jelenti.
A kiosztott zsákokban összegyûjtött
szelektált anyagot a szolgáltató a 
házak elôl elviszi, és cserezsákokat
hagy a helyszínen.

FONTOS! hogy július 28-tól az üve-
get is elszállítják az arra rendsze-
resített zsákban, ami beszerezhetô
a Községháza ügyfél pultjánál.

Kényelmesebb. Nagyon jó megoldás.
Kevés a zsák. Nem hagynak csere

zsákot. Nem szállítják el a kirakott
zsákokat… Bôven lehet sorolni az új
rendszerrel kapcsolatos véleménye-
ket, melyekbôl látszik, hogy ebben is
megoszlanak a vélemények. Egy új
rendszernél az ilyesféle hibák elôfor-
dulása természetes.
Olykor persze nem árt, ha magunkba
nézünk, és végig gondoljuk, hogy mi
magunk mindent megteszünk-e an-
nak érdekében, hogy a körülöttünk
folyó dolgok jól mûködjenek?
Biztosan nem, hiszen nem rakjuk ki
idejében a szemetet, vagy túl korán
rakjuk ki, és kárhoztatjuk a szolgálta-
tót, hogy nem takarítja össze az álla-
tok által szétdúlt zsákok tartalmát.

Pedig ha mi is partnerek lennénk, min-
den jobban pontosabban mûködne.
Tény hogy ekkora mennyiségû sze-
mét komoly erôpróbát jelent a szol-
gáltatónak is, fôleg úgy, hogy nem fér
hozzá saját eszközeihez, nem rakhat-
ja le saját hulladéklerakójába a kelet-
kezett szemetet, így azt hosszabb
úton kell szállítania, ennek ellenére
mûködik a rendszer, köszönet mind-
azoknak, akik ezért sokat dolgoztak –
rakódótól a gépkocsivezetôn át a köz-
vetlen irányítókig, és ügyvezetôkig.
Persze kellünk ehhez mindnyájan,
türelmünk, fegyelmezettségünk, és
megértésünk. Rólunk, a mi környe-
zetünkrôl van szó. (Lombár)
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Széchenyi Imre gróf (1858–1905). Kormánybiztosként segítette és fel-
ügyelte a Balatatonkeresztúr–Fonyód közti részt a vasúti pálya, valamint az
alig járható berekszéli földút határolta sávban, ahol a kiparcellázott terüle-
tet a filloxéra járvány áldozatául esett zalai szôlôsgazdáknak osztottak szét
szôlômûvelésre. Részt vett azon a bizonyos, 1896. évben megtartott szüre-
ten, amit Balatonfenyves születésnapjaként tart számon településünk tör-
ténetírása. (A szobor Kiss János munkája)
Kacskovics Lajos (1861–1944). 1906-ban vásárolt telket Balatonfenyvesen,
ahol nyaralót épített, elsôként a megyeszékhely lakosai közül. Jelentôs
szerepe volt a Nagyberek lecsapolásában. 1936-tól a fenyvesi egyházkö-
zösség világi elnöke, e mellett a fürdôegyesület aktív tagja. Villájában az ál-
lamosítás után általános iskola mûködött. (Alakját Nagy János faragta fába)
Bakay Árpád (1896–1957) katonatiszt. 1934-ben vásárolt nyaralót Ba-
latonfenyvesen, nevéhez fûzôdik a mai Központi Strand partvédmûvének
majd egy kilométer hosszan való megépíttetése. Elnöke, alelnöke volt a
Balatonfenyvesi Fürdôegyesületnek. A település iskolájának felépítéséhez
1000 téglával járult hozzá. (A szobor Buzsáki István alkotása).

A Fonyód–Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ értesíti a lakossá-
got, az adomány osztás idôpontjairól Balatonfenyvesen:
augusztus 28. (csütörtök), 9:30–11:00, szeptember 18. (csütörtök)
9:30–11:00, október 16. (csütörtök) 9:30–11:00, november 13. (csü-
törtök) 9:30–11:00, december 04. (csütörtök) 9:30–11:00.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy akinek jó állapotban lévô, még használ-
ható, tiszta, számára már értéktelen, megunt ruhái, cipôi, könyvei, játé-
kai, edényei, egyéb használható eszközei vannak, hozza el szolgála-
tunkhoz, hogy adományba kioszthassuk a rászorulók között.

Balatonfenyves, Kölcsey u. 30., 85/362-501, 20/380-3701
Köszönjük a segítséget! 

Idén nyárra három új faragott emlékszoborral gazdagodott Fenyves, a

közságháza elôtti tér, köszönhetôen a tavalyi Fafaragó Tábor szorgos al-

kotóinak. Akiknek arcvonásait megörökítették, településünk születése

körül bábáskodtak annak idején, az 1890-es évek végétôl az 1940-es éve-

kig terjedô idôszakban. Nézzük kik is ôk?

Három alapító ORVOSI ELLÁTÁS
Háziorvosi rendelés

Dr. Veress Zsolt háziorvos
Hétfôtôl–péntekig 8–11 és 13–14

óra között

Gyermekorvosi rendelés

Dr. Merényi Éva gyermekorvos
Hétfô, Szerda, Péntek

12.30–13.30 óráig

Ügyeleti ellátás

Munkanapokon 16 órától 
másnap reggel 8 óráig,

Hétvégén és ünnepnapokon 
a nap 24 órájában.

Cím: Egészségügyi Kht.
Fonyód, Szent István u. 23.

Tel.: 85/360-050

A Községi Könyvtár 
nyitva tartási ideje
július 7-tôl augusztus 24-ig

Hétfôtôl, péntekig:
10–12, 14–18 óra

telefon: 85/560-330
e-mail:

konyvtar@balatonfenyves.hu

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

Augusztus 4.–10.
Három Királyok Gyógyszertár,

Balatonboglár
Augusztus 11.–17.

Mária Gyógyszertár, Balatonlelle
Augusztus 18.–24.

Arany Kígyó Gyógyszertár
Balatonboglár

Augusztus 25.–31.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár,

Fonyód
Szeptember 1.–7.
Turul Gyógyszertár,

Balatonfenyves

Ügyeleti idô zárástól az alábbi
idôpontig:

2014.07.01.–2014.08.31.:
H–V: 22 óra

2014.09.01.–2014.12.31.:
H–P: 20 óra, 

szombat:14 óra, vasárnap és 
ünnepnapokon 12 óra

Szeptemberi számunk lapzártája
augusztus 21., 12 óra
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– Kettô darab 160×120-as három-
szárnyas hôszigetelt mûanyag ab-
lak (használt) redônnyel, szúnyog-
hálóval Balatonfenyvesen eladó.
Eladási ár: megegyezés szerint.
Érdeklôdni: 70/375-1493

– Szobafestést, mázolást, térköve-
zést, takarítást, fûnyírást vállalok.
Tel.: +36-30/951-6569 vagy +36-
30/316-1904

– Figyelem! Új helyen a fenyvesi GO-
KART pálya! Fenyvesi lakosoknak
kedvezmény.

– Eladó esztergagép sok alkatrész-
szel, dinamó, hegesztô, jobb hátsó
Suzuki ajtó. Tel.: 20/247-6566

– Galériás, IKEÁ-s vaságy matraccal
eladó. Irányár: 25 000 Ft. és sarok
íróasztal számítógép tartós eladó.
Irányár: 20 000 Ft. Sürgôsen el-
adók költözés miatt. Balaton-
fenyves, Közép út. 255. tel.: 30/549-
4851

– Naphal büfé – megnyitottunk! Sze-
retettel várjuk kedves vendégein-
ket: frissen sült halak, hamburger,
gyros, óriáspalacsinta, Balaton-
fenyvesi lakosoknak, amennyiben
felmutatják lakcímkártyájukat júni-
us 1–30. között 10 százalék ked-
vezményt biztosítunk.

– Használt sütôolaj és sütôzsiradék
begyûjtését vállaljuk – cserébe 
HÁZISZAPPANT adunk. Mosásra,
folttisztításra, mosakodásra alkal-
mas, minôségi termék. Balaton-
keresztúr, Kossuth L. u. 79. 70/509-
8828 Giricz Kálmán – hagyo-
mányôrzô szappanfôzô kézmûves

– Nôi kerékpár eladó! 30/393-5300
– Eladó esztergagép sok alkatrész-

szel, dinamó hegesztô, jobb hátsó
Suzuki ajtó Tel.: 20/247-6566

– Olasztanítás, olasz tolmácsolás,
fordítás 30/472-8704, tundenesz-
menyi@gmail.com

– Lakható présház szôlôvel, gyümöl-
csössel a kisvonat mentén Háti-he-
gyen eladó. Villany, kútból vezeté-
kes víz, cserépkályha, kemence,
garázs és melléképület is tartozik
az épülethez. Tel.: 30/957-3170

– Kiadó, jó állapotú vízparti házat
(legalább 2 hálószobával) kere-
sünk: július 10-tôl augusztus 31-ig
vagy augusztus hónapra. Tel.:
20/984-0154

– BÔRMÛVES – Egyedi elgondolású
tárgyak kivitelezése, bôrbôl készült
tárgyak javítása, reprodukálása.
Elérhetôség: 30/323-8575

– Olajradiátor 11 tagú eladó. Ár: 6000
Ft. Tel.: 20/346-8994

– FÛNYÍRÁST és elgazosodott tel-
kek rendbetételét, valamint egész
éves gondozását vállalom. Telefon:
30/929-3819

– TOTO – LOTTÓ és egyéb szeren-
csejáték a Nemzeti Dohánybolt-
ban (ZSOLI Szupermarket) Piazza
D’oro kávé, capuccino helyben fo-
gyasztásra és elvitelre is.

– 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

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

– Díszburkolat/viacolor lerakása, ön-
tözôberendezés kiépítése, füvesí-
tés, fûnyírás, sövényvágás, va-
kondrács lerakása, fakivágás,
gyepszellôztetés, gépi és kézi föld-
munka. Tel.: 70/7729-554.

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

– „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. Tel.:
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,
minôsítô iratok készítése, szükség
szerint hibajavítás, villanyszerelés
kivitelezés, valamint munkavédel-
mi és tûzvédelmi tevékenységek.
Elérhetôség +36-30/907-2911 
e-mail: wargavill@gmail.com

– Vitorlás csónak, vízi sportszer ja-
vítását 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 elkészítését.
Balatonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.:
30/387-6573.

– 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,
e-mail: farek01@gmail.com Bala-
tonfenyves, Fenyvesi u. 214.

– Tanárnô tanuló felkészítést vállal
fôleg matematika – kémia – fizika
tárgyakból. Tel.: 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. Tel.:
Dallos Imre építôanyag kereskedô.
Balatonfenyves, Nimród u. 35/2
Tel.: 85/363-226

– Angol tanítás minden szinten, érett-
ségire és nyelvvizsgára való felké-
szítés szaktanártól Fenyvesen.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
munkaidôben, de a kötött is meg-
oldható. Kerti munkák, szoba-, kerí-
tésfestés, kerékpárszerelés, ház
körüli munkák, kisebb kômûves-
munkák. Tel.: 30/693-1783

– Gitta Fodrászat (férfi, nôi, gyermek)
és körömkozmetika (manikûr, pedi-
kûr, mûköröm) szeretettel várja
vendégeit Balatonfenyves, Vörös-
marty u. 15. szám alatti üzletében
(a virágbolt mellett). Bejelentkezés:
fodrászat 30/321-4146, körömkoz-
metika 30/716-3258

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

APRÓ
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Az idei szezon minden eddiginél gaz-
dagabb és változatosabb kulturális
kínálattal csábította Fenyves mûso-
rok rendezésére, befogadására is 
alkalmas helyszínein településünk 
állandó és alkalmi vendégeit. Nincs
még itt a leltárkészítés ideje persze,
bô két hét van hátra az idei nyarunk-
ból és a programokból is. De már
most is van bôven bemutatható 
produkció képleltárunkban (Márton
László felvételei), amelyek nem csak
arra alkalmasak, hogy reprezentálják
a tarka és színvonalas kínálatot, de
arra is, hogy kedvet csináljanak
mindkét „szereplônek” a folytatáshoz:
a szervezôknek és a vendégeknek is.

Képek a nyár 
albumából

Starlight Dance Company Gyermekszínház

Jazz est Retrofon együttes

Golden’s zenekar Aniko-Dance
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PROGRAMOK

Augusztus 9. (szombat) 11 óra
Gyermekszínházi elôadás
Ládafia Bábszínház: Az ördög kilenc
kérdése
19.30 óra Klasszikus Zenei Est
Helyszín: Kultúrtér

Augusztus 12. (kedd) 21 óra
Filmvetítés

Augusztus 16. (szombat) 
11 óra Gyermekszínházi elôadás

Batyu Színház: Elvarázsolt fazék
20 óra Utcabál a Golden’s Zenekarral

Helyszín: Zenepavilon

Augusztus 22. (péntek) 18 óra
Gyermekszínházi elôadás
Kereplô Színház: Lúdas Matyi

Augusztus 19. (kedd) 21 óra
Filmvetítés

Augusztus 8. (péntek) 18 óra
Gyermekszínházi elôadás
Ládafia Bábszínház: A só

Augusztus 10. (vasárnap) 21 óra
Filmvetítés

Augusztus 15. (péntek) 18 óra
Gyermekszínházi elôadás
Batyu Színház: Szegény ember gazdag-
sága

Augusztus 17. (vasárnap) 21 óra
Filmvetítés

Augusztus 23. (szombat) 11 óra
Gyermekszínházi elôadás
Kereplô Színház: Csizmás kandúr

Augusztus 20. (szerda)
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 feje-
delem parkban

20 óra Utcabál a ECHO Beat zene-
karral

Helyszín: Zenepavilon

Augusztus 18. (hétfô) 19 óra
Múltunk tükre
Pódiumbeszélgetés Balatonfenyves 
történetérôl
falumonográfiáink szerzôjével, 
Buza Péterrel
Helyszín: Községháza nagyterme

8

A Gyermekszínházi elôadások és a film-
vetítések belépôdíjasak! Jegyár egysége-
sen 800 Ft/fô
Helyszín: Kultúrtér (volt Kertmozi)
A vetítésre kerülô filmekrôl a plakátokon,
szórólapokon tájékozódhat az érdeklôdô
A mûsorváltoztatás jogát fenntartják a
szervezôk!

Strandkönyvtár: újra!
Balatonfenyves már a régmúltban is törekedett arra, hogy nyaranta a
napozni, fürdôzni vágyó vendégeinek olvasási igényeit kielégítse.
A nyári hónapokban a kabinsor fülkéibôl kialakított „strandkönyvtár-
ból” látta el olvasnivalóval az érdeklôdôket.
A községi és iskolai könyvtár idén hosszú évek kihagyás után újra
megjelent kihelyezett állományával a központi strandon. A kínált do-
kumentumféleségek között elsôsorban magazinok, ismeretterjesztô
folyóiratok és a Kincskeresô folyóirat példányai találhatók. A könyv-
táros felügyeletével önkéntes diákok mûködtetik közösségi munka
keretében a szolgálatot.
A kölcsönzés ingyenes, regisztráció alapján bárki igénybe veheti ka-
ució fizetése nélkül. A regisztrációhoz csupán valamilyen személy-
azonosításra alkalmas dokumentumra van szükség. A kölcsönzési
idô egy nap, a kiadványokat zárásra kell visszavinni. Egyszerre egy
könyv és egy folyóirat, illetve két folyóiratszám kölcsönözhetô.
Nyitvatartási ideje hétfôtôl péntekig 10–16 óráig tart, rossz idô ese-
tén nem nyitunk ki. A központi strand wifi hálózatát is bárki térítés-
mentesen használhatja.
Remélhetôen a kezdeményezés sikeres lesz, és az elkövetkezendô
években megújuló és bôvülô dokumentumállománnyal várhatjuk a
Strandkönyvtárhoz érkezôket.

Múltunk tükre
Beszélgetés Fenyves történetérôl

Kerek számmal húsz esz-
tendôvel ezelôtt jelent meg a
Balatonfenyves történetét
feldolgozó elsô illusztrált kis-
monográfia – amely 1945-ig
tekinti át a falu, az egykori
nyaralótelep históriáját. Sok
éve, már hogy hozzáférhe-
tetlen, hamar elfogyott az
ezer példány. Most nyílt
lehetôség arra, hogy a köz-
ség elkészíttesse a kötet
utánnyomását.
Augusztus 18-án, hétfôn, es-
te 7 órától a kötet – és a
késôbb megjelent második
Fenyves-könyv – szerzô-
jével, Buza Péter kulturhis-
torikussal találkozhatnak a
községháza nagytermében
olvasói, településünk polgá-
rai s nyaralópolgárai. Ba-
latonfenyves történetérôl be-
szélgetnek a szerzôvel a pó-
diumon. A beszélgetésbe
bekapcsolódhat a közönség
is. Az újra kiadott Fenyves-
monográfia, amelyet a
szerzô dedikál, a helyszínen
megvásárolható.
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