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BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA

XXI. évfolyam

Megérkezés és eljövetel. Korunk embere úgy használja a szavakat, hogy leg-

több esetben nincs tisztában azok eredeti jelentésével vagy nem képes világos,
áttekinthetô értelmet adni mondatainak. Szavak követik egymást mindenféle
összefüggés és következmény nélkül. A ránk zúduló információk egyszerre váltanak ki bennünk hiszékenységet és bizalmatlanságot, mivel az eredeti jelentés
hiányában kiszolgáltatottak vagyunk a tálcán kínált értelmezéseknek. Megpróbálunk mindent értelmezni, anélkül, hogy megértenénk valamit/valakit és a személyes életünkhöz kötnénk. Az eredet feltárása az egységrôl beszél, test és lélek,
szó és cselekedet, gondolat és írás, ég és föld egységérôl. Hírt ad egy olyan forrásról, amely búvópatakként kíséri életünket, akarva-akaratlanul háttérként szolgál a világban való eligazodáshoz. Évszázadok tanúságtételét hordozza, ránk bízva a továbbadás súlyos kötelezettségét…
Ha az adventi idôszak csak Urunk Születésének várásáról szólna, nem ragadnánk meg pontosan az átmenet idejének lényegét. Talán a „köztes idô” kifejezéssel jellemezhetnénk legszemléletesebb módon azt, amely magába foglalja a
szó eredeti jelentését. A latin ige (ad-venio) ugyanis két, egymással szorosan
összetartozó folyamatot jelöl: valahová való megérkezést és valaminek/valakinek az eljövetelét. Közhely, hogy az ember élete egy „úton levés”, de az út céltalan bolyongássá válik a „valahová való megérkezés” vágya nélkül. (Céltalan
vagy rendezetlen vágyak csak céltalan utakat eredményeznek.) Az ember keresve vágyakozik és vágyakozva keres annak tudatában, hogy meg/elérkezik
arra a helyre, ahol békét, kiengesztelôdést és megnyugvást talál. Dies advenit
– eljön az a nap, mondja a latin, beköszönt az az idô, amely már nem veszélylyel fenyeget, hanem a jó beköszöntét adja hírül.
Ebbôl is látható, hogy a várakozás és átmenet ideje, a „köztes idô” nem jelent tétlenséget, passzivitást az ember számára, hanem aktív készületet valakinek az
újra-eljövetelére. Az adventi idôszak nem az üres ismétlôdés vagy a toporzékoló
türelmetlenség ideje, amely csak a napok múlását észleli, hanem egy olyan idô,
amely kivételes lehetôséget adományoz az embernek az Istennel való találkozásra. Nemcsak az ember szeretne meg/elérkezni Istenhez, hanem Isten szándéka is az, hogy ajándékként eljöjjön minden emberhez, tehát összekapcsolódjon egy eseményben az ember keresô-kutató vágyakozása az ô kegyelmével.
A keresztény ember életében tehát az „idô megértése” kitüntetett jelentôséggel
bír. Köznapi tapasztalatunk szerint az idô a múltból a jelenen keresztül a jövô
felé tart, amely elrendezettséget, irányt és értelmet ad az evilági eseményeknek. Múlt/jelen/jövô elválaszthatatlanul összefonódik egymással: a múltat elismerve képes a keresztény ember felismerni legfontosabb teendôit a jelenben, s
ez által elôretekinthet egy olyan jövôbe, amely Isten ígéretének teljességét hordozza. Az adventi idôszak, a várakozás és átmenet ideje az újjászületés
lehetôsége: az ember megérkezik a gyermek Jézushoz, akiben eljött Isten az
emberhez. Minden ember – életkortól függetlenül – újjászülethet: egy gyermek
örömében, szerettei mosolyában, egy tiszta, ártatlan tekintetben, amely csak
azt suttogja: „Szeretlek!”. A találkozás ezen eseményeiben, az ünnep meghitt
légkörében újra és újra megragadjuk hitünk alapját és ezzel együtt újra és újra
elnyerjük önmagunkat Isten kegyelmébôl. Az ünnep így nem válik puszta
ismétlôdéssé, hanem lelki-szellemi gazdagodás kitüntetett idejét jelöli, hiszen
örök vágyakozásunk reményteljes beteljesülése csak akkor válik valóságossá,
ha valaki azt a saját személyében elhozza… a gyermek Jézusban. „A fény megérkeztével ugyanis megsemmisül a homály, a Napot nem homályosítja el a sötétség. A halandót elnyeli az élet, és nem a halál nyeli el az életet. A romlásnak
indultat megmenti a romolhatatlan. A romlás nem érinti a romolhatatlanságot.”
(Nüsszai Szent Gergely: Homília az úr születésére.) Bolla István
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Karácsonyi miserend
December 24.
Szent Erzsébet
Plébániatemplom: 22.00 óra
Mária-templom
Balatonfenyves-alsó: 21.00 óra
December 25.
Szent Erzsébet
Plébániatemplom: 10.30 óra
Mária-templom
Balatonfenyves-alsó: 09.00 óra
Szt. Anna kápolna: 11.30 óra
December 26.
Szent Erzsébet
Plébániatemplom: 10.30 óra
Mária-templom
Balatonfenyves-alsó 09.00 óra

A Betlehemet Naszvadi István
építette

Református
Istentiszteletek
December 25-én (csütörtök)
9.30 – úrvacsorával
December 26-án (péntek)
9.30
December 31-én (szerda)
18 órakor
2015. január 1-én (csütörtök)
a Fonyódi református
templomban
11 órakor – úrvacsorával
Az Istentiszteletek
minden vasárnap
9.30-kor kezdôdnek

MINDEN KEDVES OLVASÓJÁNAK BOLDOG KARÁCSONYT ÉS SIKERES ÚJ ÉVET
KÍVÁN FENYVES ÖNKORMÁNYZATA és a FENYVESI ÚJSÁG
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FENYVESI ÚJSÁG

KISBÍRÓ

A községházáról jelentjük
December 4-én de 10 órától tartotta képviselô testületünk elsô rendes ülését 17 napirendi pont tárgyalására került sor egy sürgôsségi
indítvánnyal együtt. A polgármesteri jelentés elfogadását követôen
több közszolgáltató tájékoztatóját,
beszámolóját is meghallgatta a testület.
A DRV beszámolója során több,
elsôsorban a hálózati mûszaki hibák helyreállításával kapcsolatban
tapasztalt hiányosságot vetették fel
a képviselôk. Hiányolták a hibák
olykor elhúzódó elhárítását, a mûszaki hibák közterületen történô jelzésének módját, ezekben gyors, és
hatékony változást kértek.
A PELSO-KOM Nonprofit Kft. esetében a hulladékszállítással kapcsolatos minôségi, és mennyiségi
kérdések vetôdtek fel. Szóba került
a zöldhulladék szállítás, annak indokoltsága, valamint a szelektív
gyûjtés módjának részbeni megváltoztatása.
A közszolgáltató képviselôje a
problémák kezelésére jelezte az arra irányuló törekvéseket, de közölte
annak jogszabályi, technikai, és humán (személyzeti) gátjait. Szóba
került igényként hogy a környezet
tudatosságot esetleges pályázatok
keretében határozottabban kellene
már a legkisebbek között tudatosítani a társadalmi szolidaritás jegyében.
A Somogy Kéményseprô-Mester
Kft. tájékoztatójának elfogadása
mellett a törvényi kötelezettségnek
eleget téve az ezen közszolgáltatás
végzését szabályozó helyi rendeletünket módosítottuk.
A temetkezést végzô REZI Bt. beszámolójának megtárgyalását, tekintettel arra, hogy annak képviselôje az ülésen megjelenni nem
tudott, levette napirendtôl a testület,
azt egy következô alkalommal fogja
tárgyalni.

Elfogadták a képviselôk a 2015-évi
belsô ellenôrzési ütemtervet s a település 2014 III. negyedévi pénzügyi helyzetrôl szóló tájékoztatót.
Megalkotta a képviselô testület az
átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletét, mely alapján folyik a gazdálkodás a 2015. évi költségvetés
megalkotásáig. Törvényi kötelezettségeket teljesítve módosította a
testület adórendeleteit (építmény
és telekadó), azok mértéke nem
változik.
Kiválasztotta a testület a 2014/15-ös
esztendô hóeltakarítási munkáit
végzô vállalkozót (Fenyves Fuvarozó Kft.), melynek képviselôjével az
ülést követôen a polgármester
megkötötte a vállalkozói szerzôdést.
Élénk olykor a személyeskedést
sem mellôzô hosszas vita után született kompromisszumos döntés a
településre telepítendô kamera
rendszer ügyében. Értelme pusztán
annyi, hogy meg kell várni a többedszer beadott, és sikertelen pályázatunk elbírálását. A már egyszer elfogadott pályázati anyagban
is szereplô helyszíneket, melyeket
a rendôrség illetékesei véleményeztek, a testület, köztük a mostani ellenzôje akkor jóváhagyólag elfogadta, most ellenezte, és azt vélelmezte, hogy más a rendôrség
véleménye, és az egyszerû egészséges paraszti gondolkodás. Lehet
hogy ennek az „egészséges” gondolkodásnak az lesz az ára, hogy
idén sem lesz térfigyelô kamera
Balatonfenyvesen. Ezen vita során
komoly vádaskodások is elhangzottak, melyekért annak elkövetôje a
testületi ülés végén az érintettôl bocsánatot kért.
Levette napirendrôl a testület az
egészségház északi tetôfelületének felújítását célzó elôterjesztést,
azt további elôkészítésre utalta,
melyet követôen az anyagot újra

2014. DECEMBER
tárgyalják. Megindította a testület a
Vachot Sándor utca átépítésével
kapcsolatos közbeszerzési eljárást,
egyben kijelölte annak bíráló bizottságát.
A település hosszú távú fejlesztésének alapját jelentô településfejlesztési koncepció átfogalmazását
határozta el a testület, mely a
HÉSZ (Helyi Építésügyi Szabályzat) alapját fogja képezni.
Határozott a képviselô testület a
lejárt bérletû üzlethelyiségek bérbeadásának feltételeirôl, annak
bérleti idejérôl, díjairól a központi
strandon, az Elôd utcánál, és Fenyves-alsón, melynek részleteirôl az
érintetteket külön értesítik.
Elfogadta a testület a polgármesteri hivatal igazgatási szünetének
elrendelésérôl szóló jegyzôi elôterjesztést: december 22, 23, 29, 30,
31-én nem lesz ügyintézés a hivatalban.
Döntöttek, hogy a fenyvesi nyolcadik évfolyamos diák, Ôsz Tímea
Kincsô balatonfenyves képviseletében részt vegyen az Arany János
Tehetséggondozó Programban,
számára ezen kívül anyagi támogatást is nyújt az önkormányzat
(50 ezer forint).
Két Imre majori kérelmezô számára
nyújtott a testület lakáscélú támogatást, lakásuk felújítására.
Döntés született a Fenyvesi utca
egy szakaszán, az óvoda melletti
játszótérnél, egy magáningatlan
megvásárlására, ott a járda kialakítására.
A testületi ülés utolsó napirendjeként egyhangú szavazással (7 szavazat) elfogadta a testület a település 2014 évi költségvetési rendeletének módosítását, a legutóbbi testületi döntéseket, melyeknek anyagi
konzekvenciái vannak, átvezették a
település költségvetési rendeletén.
(Lombár)
Januári számunk lapzártája
2014. december 27.
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FENYVESI ÚJSÁG

Vízelhárítás
A Könyvtárral szembeni parkoló nagyobb esôzések alkalmával rendszerint megtelt vízzel. Ilyenkor a parkoló
és annak környezetében a Kölcsey u.
sártengerré vált. A kommunális csoport dolgozói új szegéllyel, és kiépített folyókával látták el a parkolót,
melynek a felülete is felújításra került.
Hetek óta tart, hogy a vízház a Balaton-nagyberek vizét minden eddigit
meghaladó mennyiségben emeli át a
Balatonba. A Rigó árokban megemelkedett vízszint egészen a Pajtás
utcáig visszatöltötte az árkainkat.

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

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
December 1–7.
Magyar Korona Gyógyszertár
Balatonlelle
December 8–14.
Három Királyok Gyógyszertár
Balatonboglár
December 15–21.
Mária Gyógyszertár Balatonlelle
December 22–28.
Arany Kígyó Gyógyszertár
Balatonboglár
December 29–január 4.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár
Fonyód
Ügyeleti idô zárástól az alábbi
idôpontig:
2014.09.01.–2014.12.31.:
H–P: 20 óra, szombat:14 óra,
vasárnap és ünnepnapokon 12 óra

A rendkívül sok lehullott csapadék
ezért nem tud természetes úton az
úttörô utcából elfolyni. A kommunális csoport dolgozói ezért ideiglenes
belvíz átemelôt alakítottak ki a hetes

út alatti áteresz elôtt, ahol nagy teljesítményû szivattyúval emelik át a
vizet. Így csökkentik az úttörô utca
környékén e belvízét és a talajvizeket.

Néhány jó tanács télre
Akinek nem áll módjában az, hogy az épülete belsô hômérsékletét
folyamatosan fagypont felett tartsa-, víztelenítse az épületének valamennyi vízvezetékét. Ügyelni kell arra, hogy sem a nyomócsövekben,
sem pedig a szennyvízrendszerben ne maradjon sehol víz. Ezt úgy
lehet elérni, hogy a víztelenítô fôcsapot zárt állapotba fordítja és
lehetôleg a vízvezeték legfelsô pontján a vezeték megbontásával,
vagy egy csap illetve szelep megnyitásával a szabad légtér nyomását beengedjük a vezetékbe. Minden kifolyó szelepnek csapnak, és
tartalékelzárónak a víztelenítéskor nyitott állapotban kell lennie.
Amennyiben a vízvezetékben olyan függôleges szakaszok vannak,
amelynek mélypontjaiból nem tud a víz kifolyni, (pl. Mosdó alatt)
akkor a legmélyebb ponton szabaddá kell tenni a víz kifolyásának útját a tartalékelzáró csap felsôrészének kiszerelésével, vagy a bekötô
csô hollandijának megnyitásával. Célszerû minden esetben a vízmérô elôtti fôelzárót is mindig elzárni, ha hosszabb ideig nem használjuk az épületet.
Víztelenítéskor a meleg víztermelô berendezést is szükséges kiüríteni. Az ürítés megkezdése elôtt a le kell zárni a víz felfûtését biztosító
energiát (gáz, vagy villany) a készülékrôl. Ezt követôen legegyszerûbben a meleg víz oldali összekötô csô megbontásával a szabad
légtér nyomását beengedjük a készülékbe, és a kombinált biztonsági szelepen megnyitásával a hidegvíz oldalon lefolyik szabadon a víz
a készülékbôl.
A szennyvízrendszer víztelenítését csak a nyomó csövek víztelenítése után szabad végezni. A szennyvízrendszer víztelenítése során
a csövek víztelenítésével nem kell foglalkozni. Itt elsôsorban a
bûzelzárókban lévô vizek okozhatnak károkat a megfagyásuk során.
A mosdó, mosogató, falikút vagy más hasonló berendezés alatt lévô
fali szifonok alja lecsavarható. Lecsavarásukkal kifolyik belôlük a víz.
A WC bûzelzárójából ki kell törölni a vizet. A WC csésze és a bûzelzáró falának teljesen száraznak kell lennie. Ha a csésze, a padlóösszefolyó és a WC tartály kitörlésére nincs hangulata az embernek
a kellemetlen látvány és higiéniai megfontolás miatt, akkor ezt elkerülhetjük azzal, hogy sót szórunk a vizükbe. Ez utóbbi megoldás
azonban komolyabb fagyok esetén nem segít.
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Fenyôfáink évei
Hogy Balatonfenyves településneve a fenyôfáktól származik, azt
biztosan tudjuk. A nagy, régi telkek büszke fenyvesei mindenkit
megelégedéssel töltenek el, a
jellegzetes kérgû törzsek között
sétálva, a szinte „beerdôsített”
birtokokon megbújó régi nyaralók (mint például kelet-kutató
Baráthosi Balogh Benedek faháza a Reviczky közben) látványa
valóban jellemzô községünkre.
A legöregebb fák, 80 centiméter
meghaladó átmérôjükkel akár
száz év történelmérôl is mesélhetnének. De vajon tudjuk-e pontosan, mikor is ültették ôket?
Amikor a Balaton-felvidéki szôlôket pusztítót filoxérajárvány
után, a 19. század végén gróf
Széchenyi Imre a déli parton felparcelláztatta a területet a tönkrement gazdák részére, a szôlôn kívül fákat, többek között erdei és
fekete fenyô csemetéket is telepítettek. Egyes források szerint a
Budapest–Nagykanizsa között
1861-ben átadott Déli Vasút védelmére már korábban is ültettek
fenyôket, de történeti dokumentumok szólnak arról is, hogy a gôzmozdonyok szikráitól nemegyszer
leégtek ezek a fenyôk a sínek közelében.
Maga a vasútépítés – utólag,
„ökológiai szemmel nézve” – ellentmondásos tevékenység volt,
amelynek visszafordíthatatlan következményeit a mai napig viseljük. Kossuth híressé vált jelszavával: „Tengerhez magyar!” – a magyar fôvárost Fiumével a Balaton
déli partja mentén összekötô
vasút megépítésének terve már a
szabadságharc elôtti hazai vasútépítési koncepcióban is szerepelt. A környezeti feltételekkel, a
Balaton vízrajzi jellemzôivel azonban sem a vonal tervezôi, sem
építôi nem számoltak. Az építkezés megkezdése elôtti években
ugyanis a Balaton vízszintje a
tartós szárazság miatt jelentôsen alacsonyabb volt az átlagosnál, amit a mérnökök a tó állandó adottságának tekintettek.
A forgalom megindulása után, az
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MÚLTUNK TÜKRE
1861–62-es tél hullámverés és
jégtorlás okozta pályatest-károsodása után, már megkésve! merült
fel a vízszint szabályozásának
igénye. Hosszas mûszaki és tudományos vita után a Somogyi Balaton leszállító Társulat elérte célját: megépítették a Sió csatornát,

amelynek 1863-as megnyitásával
a Balaton vizét közvetlenül a Dunába lehetett leereszteni.
Hogy a déli vasutat annak idején
túl közel építették a Balaton part-
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jához, azt mindenki érzékeli manapság. A fonyódi hegy laza löszfalának „aláásása” már idônként
közvetlenül a vasutat veszélyezteti, és nagy viharok esetén a
szélnyomás okozta déli parti kiáradások nem csak a part menti
telkeket, strandokat öntik el a tó
vizével. A fenyôfák, amelyeket
eredetileg a homokos talaj megkötésére, a szél megállítására telepítettek, a sekély termôtalaj miatt alig érik el céljukat: egyre gyakoribb, hogy az öreg, terebélyes
tûlevélkoronájú fákat a vihar
tövestôl kicsavarja, mert gyökereik a magas talajvízállás miatt nem
tudnak elég mélyen megkapaszkodni. Hasonlóképpen, sorra „kiszáradnak”, elpusztulnak az öreg
nyír- és nyárfák is, mert táplálékszívó hajszálgyökereik egy bizonyos mélység után „megfulladnak” a vizes talajban.
Fenvyveseinket két fafaj alkotja: a
vöröses kérgû, rövidebb tûjû erdei
fenyô (Pinus sylvestris), és a
gyorsabb növésû, hosszabb tûjû,
szürkés-feketés kérgû fekete
fenyô (Pinus nigra). (Utóbbi minden aljnövényzetet és a hozzá
tartozó állatvilágot „kiirtja” maga
alatt, és agresszíven kiszorítja a
természetes életközösségeket.
Ezért a modern természetvédelem már nem javasolja telepítését.)
A fák korát évgyûrûik segítségével
szokták meghatározni. Az évgyûrûk a mérséklet övi éghajlat miatt
keletkeznek, mert ezen a földrajzi
szélességen a növények (és állatok) nagy része életfolyamataikban téli pihenôt tart: ez a fák esetében lelassult növekedést, a
lomblevelek elvesztését, a törzsben zajló víz- és táplálékszállító
folyamatok lelassulását eredményezi. Ennek következtében a
törzs folyamatos vastagodását
jelzô évgyûrûk nem egyformák: az
egy év alatti növekedést egy szélesebb-világosabb, és egy tömörebb-sötétebb szakasz együttesen jelzi. A sötét vonalak megszámolásával tehát az évek (valójában a telek) számát kapjuk meg.
A fenyvesi fenyôfák kivágásához
– helyesen! – polgármesteri hiva-
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tali engedély szükséges, az önkormányzat így ôrzi a település
névadó jellegzetességét. Ha mindenképpen ki kell vágni egy a környezetét veszélyeztetô, elöregedett példányt, akkor a helyére
(helyébe) újat kell ültetni. Egy itt, a
településen 2008-ban engedéllyel
kivágott erdei fenyô törzskeresztmetszetén 112 évgyûrût számoltak meg: ez tehát 1896-ra teszi
a fa születésének idejét. Pontatlanság persze elôfordulhat, hiszen a fiatal fa kezdeti növekedését vagy a késôbbi korhadás
évgyûrûket befolyásoló hatását
nehéz követni.
De ha már az öreg fáknál tartunk:
a régi Balatonfenyves kisállomásnál, a Pozsonyi utcai vasúti átjárónál lévô élelmiszerbolt sarkánál
2012-ben vágták ki az óriási, kettôs törzsû nyárfát (Populus alba).
Teljes átmérôje (szélessége) majdnem 2 méter volt, s az ikertörzs nagyobbik ágának 45 centiméteres
sugara mentén 86 évgyûrût sikerült megszámolni. Vagyis nem sokkal az elsô világháború után talált
itt hazára.
Miközben ez úton szeretnék köszönetet mondani Buza Péternek az ötletért és a biztatásért,
dr. Szabó Lászlónak a fenyôfa
adataiért, és dr. Bartha Dénes
professzornak – Nyugatmagyarországi Egyetem – a fenyôfatelepítések történeti adataiért,
arra kérem Fenyves polgárait, ha
öreg fenyôfa kivágására kényszerülnek a telkükön, értesítsék a
Polgármesteri Hivatal útján a lap
fôszerkesztôjét, hogy meg tudjuk
számolni legrégebbi kísérôink életkorát.
Dr. Korsós Zoltán
A Balatonfenyvesi Fekete István
Általános Iskola és Szülôi Munkaközösség a 2015-ös évben február 7-én (szombaton) tartja jótékonysági bálját, melyre sok szeretettel hívunk és várunk minden
kedves érdeklôdôt! A további
részleteket és a helyszínt a
következô számban illetve a plakátokon közöljük! SZMK
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Bál a kisfenyôkért
November 22-én tartottuk meg jótékonysági bálunkat az óvodás gyermekeinkért. A Vígadó Étteremben került sor az eseményre, mely mindvégig rendkívül
jó hangulatban zajlott. A fonyódi Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei latin
táncbemutatójukkal alapozták meg a hangulatot, majd az óvónénik, anyukák
és apukák spanyolos tánca tovább fokozta a jókedvünket.
Nagyon sokan, nagyon sokat dolgoztak és tettek azért, hogy létrejöhessen ez
a rendezvény! Mindannyiunkat a közös cél vezérelt: a gyermekeink. Mindenki
úgy segített, ahogy tudott: voltak, akik a vacsorához járultak hozzá különféle
nyersanyaggal, sokan süteményt sütöttek a bálozók asztalaira, volt, aki szabadidejét áldozva, hétrôl-hétre részt vett a tánc próbáin, egy anyuka a táncos
ruhákhoz varrta meg a kiegészítôket, mások támogatójegyeket vásároltak
vagy tombola tárgyakat ajánlottak fel. Sokan pedig a jelenlétükkel, a részvételükkel járultak hozzá a bevételünkhöz, mely az szmk pénztárát gyarapítja, s teszi lehetôvé még több program – elôadás, kirándulás – megrendezését.
Hackl Szilvia óvodavezetô

Mindenkinek köszönjük, aki valamilyen módon közremûködött a megvalósításban! A legnagyobb köszönet az szmk tagjait illeti, akik fáradhatatlanul dolgoztak, szerveztek, egyeztettek, hogy végül minden a helyére kerüljön. Köszönjük Kazimír Gábornak és családjának, hogy a rendelkezésünkre bocsátotta a
Vígadó Éttermet, Buza Alexandrának a gyönyörû dekorációt, a balatonboglári
Szupermérleg Kft.-nek az üdvözlô italt, a fonyódi Fábián Pékségnek pedig a
finom pogácsát, mely meghozta az étvágyunkat a pazar vacsorához!
A svédasztalra került ízletes fogásokat Raskó Róbert szállodaigazgató hozzájárulásával, a Hubertus Hof Szálloda és Étterem dolgozói készítették, Cser Zoltán séf irányításával – nagyon szépen köszönjük!
További támogatóink: Akác-49 Vendéglátó Kft. – Ambrus Attila, Ari Papírbolt
Fonyód, Autoland Kft. Fonyód, Balázs Dezsôné, Baldauf Józsefné – Tünde Körömkozmetika, Barnaki Lajos és Kati, Balatonfenyvesi Mosoda Bt. – Buza Novotny
Beáta, Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület – Tóth József, Balaton-út – Jáki András, Beauty Derm Kozmetika Balatonboglár, Buza Barna, Dallos Építôanyagkereskedés, Dr. Kemény Gábor, Fábián Pékség Fonyód, Fekete István Általános
Iskola, Friskó Lászlóné, Fritz Zsolt és családja, Gomba Caffee – Földes Norbert,
Gyanó Józsefné, Gyergyák Jánosné, Gyurákovics Rózsa, Hackl Mónika, Halker
Kft. Balatonboglár, Haszon Zsolt – Parti Zóna, Heoscont Hungária Fonyód, Horváth Tibor Alsópáhok, Horváth Balázs, Járfás Kft. Lengyeltóti, Kertbarátok boltja –
Szerdahelyi Áron Fonyód, Kémenes Róbert és családja, Koponicsné Pék Hajnalka, Laskai Tímea fodrász, Lombár Gábor, Lukács Anna – Megoldás Ingatlan Iroda, Madarász Tamás, Magyarhoni István, Makai Szilvia Hajstúdió Fonyód, Nagy
János és családja, Nagy Tamásné Szuperál ABC, Novotny Istvánné – Babodi
László, Nyers Péter, Piactéri Ajándékbolt – Schafer Zsuzsa, Potecz Csaba és Réka, Pelso-Kom Kft., Pelso Caffe – Hermann Gábor, Pilsner Kft. Fonyód, Pocika
Vendéglô – Buni Attila, Primex Consulting Kft. – Hodován Csaba, Roaming World
Utazási Iroda, Romvári Júlia, Slezák János és családja, Somogyi István, Stylus
Körömszalon Fonyód, Szabó Csaba és családja, Szabadi Judit virágboltja Fonyód, Szanyi Szilvia, Szekeresné Takács Éva, Szétag Tímea Fonyód, Szilágyi
Eszter Zumba Fitness Fonyód, Szôlôskert Vendéglô, Szupermérleg Kft.
Balatonboglár, Török Vivien, Turul Gyógyszertár, Turi Ernô és családja, Vágner József, Zrínyi Péter és családja, Zso-li Szupermarket,
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APRÓ
– ELADÓ: Ülôgarnitúra (FÜLES) kanapé és 2 fotel, 20 000 Ft, érd. 0630/6204334
– ELADÓ: 400l-es Zanussi fagyasztó
láda (40 000 Ft) 150 cm széles –
rozsdamentes, vitrines hûtô (50 000
Ft) érdeklôdni: 06-30/6204334
– „EZERMESTER-SZOLGÁLAT” Tóth
László Balatonfenyves, Petôfi u. 185.
Tel.: 06-70/602-52-03.
e-mail: fredd60@vodamail.hu
– Eladnám Öreglakon levô házamat:
3 szoba, elôszoba, boltíves konyha,
fürdôszoba. Nagy udvar, örökzöldekkel,
6 ha szántóval. Tel.: 06-85-707-324.
– ELADÓ egy 420-as vitorlás kishajó
alapfelszereléssel. Irányár: 150 000 Ft.
Tel.: 06-70/775-7069, vagy: 0690/399-6925.
– ELADÓ jó állapotban lévô, két részes
ülôgarnitúra. A két személyes rész
ágynemûtartós, a három személyes
rész ággyá alakítható. Fekvô felület:
140×200 cm. Ár: 40 000 Ft. Érd.:
06-30/390-1131
– Minden típusú régebbi kiadású személygépkocsihoz való tetôcsomagtartó baráti áron eladó! Érdeklôdni lehet a 82/318-786, vagy a 06-30/7424113 telefonszámon.
– Kettô darab 160×120-as háromszárnyas hôszigetelt mûanyag ablak
(használt) redônnyel, szúnyoghálóval
Balatonfenyvesen eladó. Eladási ár:
megegyezés szerint. Érdeklôdni:
06-70/375-1493
– Szobafestés, mázolás, térkövezés,
takarítás, fûnyírást vállalok. Tel.: +3630/951-6569 vagy +36-30/316-1904
– Galériás, IKEÁ-s vaságy matraccal
eladó. Irányár: 25 000 Ft. és sarok
íróasztal számítógép tartós eladó.
irányár: 20 000 Ft. Sürgôsen eladók
költözés miatt. Balatonfenyves, Közép út. 255. tel.: 06-30/549-4851
– Használt sütôolaj és sütôzsiradék
begyûjtését vállaljuk – cserébe HÁZISZAPPANT adunk.
Mosásra, folttisztításra, mosakodásra
alkalmas, minôségi termék. Balatonkeresztúr, Kossuth L. u. 79.
70/509-8828 (Giricz Kálmán – hagyományôrzô szappanfôzô kézmûves)
– Nôi kerékpár eladó! 30/393-5300
– Olasztanítás, olasz tolmácsolás, fordítás 06-30/472-8704, tundeneszmenyi@gmail.com
– Lakható présház szôlôvel, gyümölcsössel a kisvonat mentén Hátihegyen eladó. Villany, kútból vezetékes
víz, cserépkályha, kemence, garázs
és melléképület is tartozik az épülethez. 06-30/957-3170
– BÔRMÛVES – Egyedi elgondolású
tárgyak kivitelezése, bôrbôl készült
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tárgyak javítása, reprodukálása.
Elérhetôség: 06-30/323-8575
FÛNYÍRÁST és elgazosodott telkek
rendbetételét, valamint egész éves
gondozását vállalom. Telefon: 06-30929-3819
TOTO – LOTTÓ és egyéb szerencsejáték a Nemzeti Dohányboltban
(ZSOLI Szupermarket) Piazza D’oro
kávé, capuccino helyben fogyasztásra és elvitelre is.
SVÉD MASSZÁZS Frissítô svédmasszázs képzett masszôrtôl. A hét
bármely napján, akár saját otthonában. Hívjon bizalommal és segítségemmel frissüljön fel testileg, lelkileg.
30/513-7804
KIADÓ NYARALÓT KERESEK!
85/361-604, 20/404-3733, 70/2728915, 30/351-7165,
e-mail: karolyi.eva@freemail.hu
Díszburkolat/viacolor lerakása, öntözôberendezés kiépítése, füvesítés,
fûnyírás, sövényvágás, vakondrács
lerakása, fakivágás, gyepszellôztetés, gépi és kézi földmunka. Tel.:
70/7729-554.
KIADÓ, SZÍNVONALAS NYARALÓHÁZAKAT KERESÜNK. Tel.: 0630/544-7189.
„KUKAC KERT SZERVIZ!” Szakembertôl kertgondozás: ingyenes kiszállás, szaktanácsadás, füvesítés,
ültetés, metszés. Nagy László, Tel.:
06-20/500-7484.
Villanyszerelés, antennaszerelés,
UPC-antenna szerelés, kamerarendszerek, riasztórendszerek, garázsajtók, kapunyitó motorok. Tel.: 0685/560-140, F.: 06-85/560-141 M.:
06-30/941-8106,
nemethvill01@
gmail.com
Vállalok új és idôszakos villamos felülvizsgálatokat magánszemélyek,
üzletek és vendéglátó egységek számára. Profilom: erôsáramú berendezések vizsgálata, érintésvédelmi mérése, EPH bekötések, villámvédelmi
felülvizsgálatok, minôsítô iratok készítése, szükség szerint hibajavítás,
villanyszerelés kivitelezés, valamint
munkavédelmi és tûzvédelmi tevékenységek. Elérhetôség +36-30/9072911 wargavill@gmail.com
Vitorlás csónak, vízi sportszer javítását vállalom. Ugyanitt eladó egy 22es Yole vitorlás hajó. Tel: 06-30/7698657.
Kócsa Mátyás tetôfedô, ács-állványozó mester vállalom régi tetôk felújítását, új tetôszerkezetek ácsolását, fedését, valamint belsô burkolást
és gipszkartonozást, kerti pihenôk,
teraszok, kocsibeállók elkészítését.
tel.: 06-30/387-6573.
Mosógépek, mosogatógépek, villanybojlerek, elektromos fûnyírók, egyéb
háztartási gépek javítása! Kránicz
István Tel.: 06-30/904-4527
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– Veszélyes fák kivágása, fûnyírás,
kertrendezés, takarítás, lakatosmunkák. Tel.: 06-85/362-151, 06-30/9862565.
– MINDEN, AMI VILLANYSZERELÉS!
Farkas András villanyszerelô Lakások, házak, irodák, üzletek, mûhelyek villanyszerelése. Fogyasztásmérô helyek készítése. ÉVÉ felülvizsgálatok. 06-30/275-1577, farek01@
gmail.com Balatonfenyves, Fenyvesi
u. 214.
– Tanárnô tanuló felkészítést vállal
fôleg matematika – kémia – fizika tárgyakból. Tel.: 06-70/541-3042
– Számítógépek javítását, karbantartását vállalom. Orbán János 0670/379-8301
– Mûanyag nyílászárók beépítése! Kérjen árajánlatot! Dallos Építôanyag 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, érettségire és nyelvvizsgára való felkészítés szaktanártól Fenyvesen. Tel.:
20/962-2687
– Mindig-tv, parabola antennák, számítástechnikai- és telefonhálózatok
építése és karbantartása, javítása:
Kolviamár Kft. Kolip Zoltán 0620/247-2343
– Kômûves és burkoló munkát vállalok.
Zrínyi Péter – 70/334-9402
– Férfi munkát vállalna kötetlen munkaidôben, de a kötött is megoldható.
Kerti munkák, szoba-, kerítésfestés,
kerékpárszerelés, ház körüli munkák,
kisebb kômûvesmunkák. Tel.: 0630/693-1783
– Gitta Fodrászat (férfi, nôi, gyermek)
és körömkozmetika (manikûr, pedikûr, mûköröm) szeretettel várja
vendégeit Balatonfenyves, Vörösmarty u. 15. szám alatti üzletében (a
virágbolt mellett). Bejelentkezés: fodrászat 06-30/321-4146, körömkozmetika 06-30/716-3258
Az apróhirdetések közzététele díjmentes, a hirdetések tartalmáért felelôsséget nem vállalunk!
Kérjük, újítsák meg hirdetésüket a
Könyvtárba
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Vörös József képei
Vörös József építômérnök 2003-ban
kezdett festeni, elôször temperával,
majd olajfestékkel. Saját szavaival jellemezve mûveit: „A képek témái elsôsorban kirándulások alkalmával szerzett élmények. Mivel gyermekkorom
óta fotózom, a leképezés öröme átfordult a vásznon történô megörökítésbe… Munkám révén az országot
járom, és egy-egy témán megakadva
a szemem, lefotózom azt, hogy legközelebb vásznon legyen a helye.
A festmények között található e régi
fotók közüli téma is. Pl. Fûzfák,
Szántódi naplemente. A norvég táj
varázsa is megtalálható néhány képen: Fjord, Bergeni naplemente, Norvég fatemplom. Ismerôseim kérésére
megpróbáltam híres festôk képeit
másolni, látható a kiállításon Van
Gogh: Napraforgók, Monet: Esernyôs
hölgy címû képe is. A képeket egytôl
egyig barátaimnak és családtagjaimnak ajándékoztam el… Ez a hobbi is,
mint sok minden, a kíváncsiságból
indult, és hogy megmarad az annak
köszönhetô, hogy pihentet, nyugtat
és kikapcsol.” Az egyéni tanulásban
és tapasztalatszerzésben Nagyfenyvesi Valéria fonyódi rajztanár volt
segítségére. A kiállítást 2015. január
6-ig tekinthetik meg a községháza
nagytermében.

Papírgyûjtés
Az idei évben jogszabályi változások
miatt kicsit kitolódott a diákság által
nagyon várt papírgyûjtésünk. Szerencsére az égiek is velünk voltak, így
november 7-én, viszonylag jó idôben
sikerült lebonyolítani a programunkat.
Már reggel folyamatosan érkeztek a
gyerekek és a szülôk a sok felesleges újsággal, könyvvel és kartonnal.
A 8. osztályos fiúk nagyon ügyesen
és szorgalmasan segédkeztek a mérlegelésnél és a pakolásnál. A lelkes
gyûjtögetésnek meglett az eredménye: két kocsi is kellett a 8546 kg papírnak. Ezzel nemcsak az osztályok
pénztálcája gyarapodik, de jó pár fát
is megmentettünk a kivágástól. Köszönjük a Hubertus Bt. segítségét,
akik vállalták, hogy a sok papírt elszállítják Lengyeltótiba. Az alsó tagozatosok versenyét a 3. osztály nyerte
(101 kg tanulónként), a felsô tagozatosokét pedig a 6. osztály (157 kg tanulónként). Gratulálunk nekik!
Balogh Tünde

Az egészségügyi napról
Ezúton szeretném megköszönni a balatonfenyvesieknek, hogy több mint
130-an megjelentek a szûrôvizsgálaton.
Szeretném hangsúlyozni, hogy miért nagyon fontos egy ilyen vizsgálat: csak
ehhez hasonló szûrésekkel lehet idejében nagyon veszélyes betegségeket felismerni (cukorbetegség, szívinfarktusra való hajlam, egyes daganatos betegségek elsô jelei, szembetegségek). A nagy számban megjelent betegek vizsgálata is azt mutatja, hogy nálunk a magas vérnyomás, cukorbetegség és az
elhízás népbetegség. Ezen betegségek igazi következménye az életminôség
romlása és rokkanttá válás, amelyben sajnos mi magyarok világelsôk vagyunk.
A szûrésen résztvevôk egy vizsgálati lapot kaptak, amelynek a kielemzésében
esetleg diagnózist állapíthatunk meg, és kezelést, azaz életmódváltozást tudunk kezdeményezni.
Hasonló szûrôvizsgálatot ezután is tervezünk, valamint azok, akik valamilyen
oknál fogva nem tudtak megjelenni, kérem jelentkezzenek, mert a szûrésüket
megszervezzük. Még egyszer köszönöm a szervezôknek, valamint az orvos
kollégáknak ezt a sikeres napot!
Dr. Veress Zsolt
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Vörösboros-csokoládés
kuglóf
Somogyi Istvánné Zsuzsi
ajánlásával
Hozzávalók:
20 dkg Rama margarin,
20 dkg kristálycukor,
2 csomag vaníliás cukor,
4 tojás,
28 dkg finom liszt,
1 kanál kakaópor,
fél kiskanál ôrölt fahéj,
1 csomag sütôpor,
1,75 dl vörösbor,
10 dkg étcsokoládé,
(a forma kikenéséhez 2 dkg Rama,
liszt).

A puha margarint a kétféle cukorral
és a tojások sárgájával habosra keverjük. A lisztet a kakaóval, fahéjjal
és a sütôporral összeforgatjuk, és
az elôzôekhez adjuk a vörösborral
együtt. Az étcsokoládét apróra vágjuk
és a tésztába keverjük, majd a kemény habbá vert tojásfehérjéket is
beleforgatjuk.
A masszát a margarinnal kikent és
liszttel beszórt kuglóf formába töltjük,
és 170 °C-on sütjük.
10 dkg étcsokoládét vízgôzre állítva
fölolvasztjuk, hozzákeverünk 4 dl
fôzôtejszínt, majd amikor kissé kihûlt,
a kuglófra locsoljuk.
Jó étvágyat!

Márton-napi vígasságok
Sokadik alkalommal rendezték meg a
kisfenyôk, november 11-én, Mártonnapi vásáros mulatságukat. Ôszi
programjaink közül kiemelkedô jelentôséggel bír e jeles nap. S hogy miért? Mert egyre szélesebb réteget
vonz – a kis óvodástól a nyugdíjas
nagyszülôkig, iskolásokat (idén meghívtuk az egész alsó tagozatot),
szülôt, barátot, ismerôst és még
sorolhatnám. Összetartó ereje lett e
rendezvénynek, hiszen már hetekkel
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korábban elkezdôdik a felkészülés, a
szervezés. Mindenkit ugyanaz a cél
vezérel: maradandó élményt szerezni
gyermekeinknek. A vásárra készített
portékák, a táncház, a jó hangulat, a
finom falatok, a közös éneklés, a tábortûz fénye és melege végül a közös
séta a lámpásokkal – mindenkiben
nyomot hagy. Semmi mással nem
helyettesíthetô az az érzés, amikor a
kicsiket mosolyogni látjuk, amikor az
öröm csillan meg a szemükben.

Másnap elégedetten dôltek hátra a
székükben, miután jóízûen elfogyasztották a Márton-napi tortát, melyet Somogyi István alpolgármesterünktôl kaptunk.
Köszönjük minden jelenlévônek a támogatást, a részvételt és az elismerô
szavakat!
Fotókat óvodánk honlapján, a
www.balatonfenyves.hu/Településünk/Kisfenyô oldalon láthatnak az
érdeklôdôk.
Hackl Szilvia óvodavezetô

