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Gazdálkodásunk alapja: Balatonfenyves Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésének várható fôösszege 668 597 E Ft. A bevé-
telek legnagyobb része, közel 31 százaléka a helyi adóbevételekbôl
és egyéb közhatalmi bevételekbôl (pl.: adópótlék, talajterhelési díj,
gépjármûadó helyi önkormányzatot megilletô része (40 százalék) 
stb.) fog származni.
A kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásnak köszönhetôen az önkor-
mányzat 2015. évi pénzmaradványa (bankszámlájának és pénztárának
záró egyenlege) 191 261 E Ft, ami a 2016. évi költségvetés bevételei-
nek nagyjából 29 százalékát fogja kitenni. Ebbôl a pénzmaradványból
44 millió Ft az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkor-
mányzatok fejlesztésének támogatására kapott pályázati forrás, melyet
az önkormányzat a Balatonpart utca felújítására kíván fordítani.
A bevételek mintegy 27 százalékát az állami támogatások fogják adni,
míg a fennmaradt 13 százalék várhatóan az önkormányzati vagyon
hasznosításából (bérleti és használati díjak), a szolgáltatásnyújtásból
(étkezési térítési díjak, könyvtári szolgáltatások díjai, házasságkötés
díja stb.) és egyéb bevételekbôl (kamatbevétel, lakásépítési kölcsön
törlesztésbôl származó bevétel stb.) fog származni.
A kiadások tekintetében a mûködési kiadások aránya várhatóan 70 szá-
zalék körüli lesz. Ide tartoznak a személyi juttatások és azok közterhei,
a dologi kiadások, a szociális juttatások, a társulásban ellátott feladatok
(háziorvosi ügyelet, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás) finan-
szírozására fordított kiadások, illetve a civil szervezetek támogatása.
A mûködési kiadások olyan feladatok finanszírozását jelentik, mint 
például a közvilágítás, a közutak kezelése, az óvodai nevelés, a házi-
orvosi és a védônôi ellátás biztosítása, a polgármesteri hivatal mûköd-
tetése, köztemetô üzemeltetés, közfoglalkoztatás, tanyagondnoki szol-
gálat, közétkeztetés, közterületek, parkok, strandok takarítása, gondo-
zása, könyvtári szolgáltatások, kulturális rendezvények. Az említett 
feladatok ellátására – néhány kivételtôl eltekintve – várhatóan az elôzô
évekhez hasonló nagyságrendben fog forrásokat felhasználni az önkor-
mányzat.
A szociális ellátások terén új önkormányzati feladat a rászoruló gyer-
mekek szünidei étkeztetésének biztosítása, mely révén a hátrányos
helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek minden isko-
lai és óvodai szünet idejére ingyenes étkeztetésben részesülhetnek.
2016. évben Balatonfenyves négy évfordulót ünnepel: a település
fennállásának 120. évfordulóját, önállóságának 25. évfordulóját, a 
székelyföldi Zetelaka községgel fennálló testvértelepülési kapcsolata 
20. évfordulóját, illetve a két lengyel településsel, Zduny-val és Sul-
mierzyce-vel fennálló partnertelepülési megállapodás 10. évfordulóját.
A négy évforduló méltóképpen való megünneplése érdekében a költ-
ségvetés a kulturális rendezvények lebonyolításával kapcsolatban az
elôzô évekhez viszonyítottan magasabb összeget fog tartalmazni.
Amit arra is szeretnénk felhasználni, hogy megalapítsuk Fenyves hely-
történeti gyûjteményét.
A fejlesztések iránya várhatóan elsôsorban az utak állagának javítása, 
a sportolási lehetôségek bôvítése, a játszóterek, strandok fejlesztése, a
közvilágítás bôvítése, illetve a frekventált közterületek képének fejlesz-
tése lesz, de emellett az önkormányzat vagyonának bôvítése, állagának
megóvása is szerepelni fog a fejlesztési célok között… ezeket persze a
testület dönti el, várhatóan február elsô felében. (Bauer Georgina)

LAP A NAPTÁRBAN
Fennállásunk – születésünk – százhu-
szadik évfordulóján így nézett ki a Bala-
ton még mielôtt december utolsó tíz nap-
jában ránk nem tört az igazi tél. Vékony
jégkéreg a nyugodt vízen, elsárgult ná-
das, kopasz fûz, s a napsütés vékony
csíkja a panorámát festô hegyek alatt. Itt,
a szomszédos hasábon korrekt össze-
foglalót olvashat arról a Fenyvesi Újság
közönsége, hogy az idei ünnepi év lesz,
s arról is, milyen tervekkel, akciókkal 
különböztetjük majd meg ezt az évet,
mondhatni történetünkben, a többitôl.
A számokból nem olvasható ki, de ott
rejtezik a mondatok mélyén a szándék,
télen is szeretnénk kedves vendéglátó-
fogadó helyként gondolni Fenyvesre.
S nem csak mi, hanem a közönség is.
És az is csak egy mondat ebben a
„számszaki” anyagban, hogy a százhúsz
évet elegendônek érzi már a község ah-
hoz, hogy saját múltjának emlékeit ösz-
szegyûjtse, bemutathatóvá tegye – télen
is, nyáron is. Hogy megalapítsa helytör-
téneti gyûjteményét, s rendbe, a funkció-
ra alkalmassá tegye majdani otthonát, a
MARI-ETTA villát. Biztos vagyok abban,
hogy sokan segítenek majd ebben nya-
ralópolgárok, helyben lakók, itt élôk, itt
hivatalt viselôk, képviselôk. Aki öröksé-
gét nem becsüli, nem érdemel jövôt.
Szép ez a kép – Haszon Zsolt felvétele,
aki a mostani lapszámunkban feldol-
gozott események fotóit is készítette.
Felhívás következik: küldjék el aktuális
felvételeiket a tóról, utcáinkról azok, akik
rendszeresen fényképeznek. Papírkép
formájában a Könyvtárnak. Hogy majd
beiktathassuk a gyûjteménybe ezeket is.
Száz év múlva fontosak lesznek, amikor
rólunk már csak mesélnek…  (B. P.)
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Kis mesemondók regionális talál-
kozóját rendezték meg 2016. január
20-án, Balatonföldváron.
Két korosztály mérte össze a tu-
dását: I. korosztályban az 1. és a 
2. osztályosok, a II. korosztályban 
a 3. és a 4. osztályosok.
A Balatonfenyvesi Fekete István 
Általános Iskolából ezüst minô-
sítést szerzett Zrínyi Bálint 2. osz-
tályos tanuló (felkészítô: Gyanó
Józsefné) és Potecz Balázs 3. osz-
tályos tanuló (felkészítô: Németh
Lívia).
Gratulálunk a versenyzôknek és a
felkészítô pedagógusoknak a sike-
res és eredményes szerepléshez.

A Községi Könyvtár 

nyitvatartási ideje 

hétfôtôl péntekig:
10–12, 13–16 óra

telefon: 85/560-330
e-mail:

konyvtar@balatonfenyves.hu

Balatonfenyvesi Ezüstfenyô Nyug-
díjas Egyesület várja a felajánlók
adójának 1 százalékát.
Számlaszám: 66900052-10002027.
Adószám: 18777750-1-14

Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt

háziorvos
Balatonfenyves Bocskai tér 1.

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 2016

Február 1–7.
Három Királyok Gyógyszertár

Balatonboglár   
Február 8–14.

Mária Gyógyszertár Balatonlelle
Február 15–21.

Arany Kígyó Gyógyszertár
Balatonboglár

Február 22–28.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár 

Fonyód
Február 29–március 6.

Turul Gyógyszertár Balatonfenyves
Március 7–13.

Magyar Korona Gyógyszertár
Balatonlelle

Ügyeleti idô zárástól az alábbi
idôpontig:

2016.01.01.–2016.06.30.:
H–P: 20 óra, 

szombat: 14 óra, vasárnap 
és ünnepnapokon 12 óra

INGYENES HALLÁSMÉRÉS! (felnôttek részére)
MÉRÉS HELYE: Orvosi Rendelô Balatonfenyves, Bocskai u. 1.

MÉRÉS IDEJE: 2016. február 11. Csütörtök 09–12 óráig 
INFORMÁCIÓ: 06-70/941-3594 

Amennyiben Önnek a jelzett idôpont nem megfelelô, kérjük hívjon a fenti te-
lefonszámon, hogy egyeztessünk egy idôpontot az ingyenes hallásmérésre
az Önhöz legközelebb lévô Hallásgondozó Központunkba. A mérés értéke
5000 Ft, mely most teljesen ingyenes!

Szivacskézilabdázni öröm!

Gyere, próbáld ki magad Te is!

Mit hozz magaddal?

Kényelmes nadrágot és felsôt,

illetve a szüleidet, hogy meg-

nézhessék, milyen szuper kis

csapat vagyunk!

A sporthoz szükséges minden

további felszerelést mi biztosítuk!

Az edzések ingyenesek.

Várunk sok szeretettel!

Jelentkezni lehet:

Bakos Zita +36-70-360-9059 bakosza@gmail.com

Csabi Péter +36-70-327-7987 petyko976@gmail.com

fenyv_februÆr.qxd  2016.02.05.  10:47  Page 2



2016. FEBRUÁR KÖZ(SÉGI)ÉLET FENYVESI ÚJSÁG

3

JANUÁRI 
MEGEMLÉKEZÉSEK

Koszorúzással és gyertyagyújtással emlékeztünk meg január 11-én a II. Magyar Hadsereg doni kataszt-
rófájának 73. évfordulójáról a Tátika utcai temetôben. Somogyi István alpolgármester ünnepi beszéd-
del, Bolla István plébános imával emlékezett a hôsökre.

Idén is megemlékeztünk Földváry Miksáról, akit a tudományos élet a magyar környezet- és természet-
védelem alapjainak kidolgozójaként tart számon. 68 éves korában, 1944-ben Kölcsey u. 3. sz. alatti 
otthona elôtt lôtték agyon a szovjet hadsereg katonái.
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Pécs, Kaposvár, Nagykanizsa
Három helyszín, három nap, közel háromszáz résztvevô

A Balatonfenyvesi nyaralótulajdonosok számára idén szerveztünk elôször lakossági fórumot. Az újszerû kez-
deményezés – kihelyezett fórum – egyik apropóját az adta, hogy Balatonfenyvesen több komoly fejlesztés is
megvalósul az idei évben, és ezek körülményeirôl, hátterérôl szeretnénk, ha a nyaralópolgáraink is tudomást
szereznének, emellett fontosnak tartjuk, hogy alkalmat teremtsünk arra, hogy meghalljuk és meghallgassuk
egymást. Ilyenkor tudjuk meg igazán, hogy mik azok a problémák, amelyekre jobban oda kellene figyelnünk,
és azok az ötletetek, amelyeket használni tudunk.
Pécs, Nagykanizsa és Kaposvár után már más településen élô nyaralópolgáraink is jelezték, hogy szeretnék,
ha találkozhatnánk, és részesei lehetnének ennek a kezdeményezésnek. A hangulat mindhárom helyszínen
közvetlen és igazán otthonos volt. A prezentációt követôen egy barátságos hangulatú beszélgetés vette kez-
detét, ahol többnyire megköszönték a résztvevôk, hogy otthonukban kerestük fel ôket, és buzdítottak arra,
hogy minden év elején látogassunk el hozzájuk.
A másik apropó az volt, hogy négy évfordulót is ünnepel a 25 éve önálló községünk, ezért a 2016-os év szí-
nes programokkal várja a lakosságot, melyekhez ötletekkel, fizikai, vagy anyagi felajánlásokkal ki-ki tehetsé-
ge szerint csatlakozhat. Ez az esztendô mindnyájunkról kell, hogy szóljon, gyermekeinkrôl, szüleinkrôl, akik
lehet, hogy már nincsenek is fizikai valójukban velünk, barátainkról, akiket ezen idô alatt szereztünk, és min-
denkirôl, akit hívunk és várunk Balatonfenyvesre.
Bemutattuk a települést, a megtörtént és tervezett fejlesztéseket. A legtöbb hozzászólás a község történeté-
nek legnagyobb beruházását, a vitorláskikötôt érintette, valamint az eliszaposodást, a leromlott állapotú 
utcákat, a közvilágítást és a hulladékszállítást.
Egy-egy hozzászólás, elismerés, ösztönzô gondolat azt bizonyította, hogy érdemes haladni azon az úton,
amin elindultunk.

Pálfi Piroska

Pécs Kaposvár

Nagykanizsa
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Gyermekeinkért
Balatonfenyves Alapítvány

Számlaszáma:
11743095-22116000

Adószáma: 19198956-1-14

Kérjük adója 1%-val támogassa
alapítványunk törekvéseit, hogy a
jövôben is segíthessük a fenyvesi
gyerekek táborozásait, kirándulá-
sait, színházlátogatását, egyéb kul-
turális és sportprogramjait.

Tisztelettel :
Haszon Zsolt

A Magyar Kultúra Napja
Ünnepeink sorában mindjárt az 
újév kezdetének közelében ott ta-
lálható a Magyar Kultúra Napja.
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én
fejezte be a Himnusz megírását,
ezért – 1989 óta – ezen a napon
ünnepeljük a magyar kultúrát. Ezen
a napon különbözô rendezvények
emlékeztetnek minket hagyomá-
nyainkra, gyökereinkre, múltunkra,
bízva abban, hogy sikerül felhívni 
a figyelmet azokra az értékekre,
amelyeket az évszázadok alatt lét-
rehoztunk és megôriztünk. Egy
nemzetet, egy népet a kulturáltsá-
ga alapján lehet igazán értékelni.
A magunk eszközeivel mi is szeret-
nénk hozzájárulni ahhoz, hogy
ezek az értékek fennmaradjanak,
tovább éljenek, élményt nyújtsanak.
Idén, elôször, a Balatonfenyvesi 
Fekete István Általános Iskola és a
Fonyódi Mûvészeti Iskola közremû-
ködésével ünnepeltünk. A mintegy
másfél órás mûsorban magyar
szerzôk mûveit mutatták be, adták
elô a gyerekek. Hallgattunk többek
között magyar népdalt, népmesét,
verseket, feldolgozott mondát. A pró-
zai számokat hangszeres elôadások
színesítették. Nagy tapsot kaptak a
néptáncosok. A fellépô közel hatvan
gyermek és felkészítô tanáraik mun-
káját a nagyszámú nézôközönség
élvezettel hallgatta. Köszönjük min-
den fellépônek és felkészítô tanára-
iknak a felejthetetlen délutánt, remé-
nyeink szerint a jövôben is hasonló
elôadásokkal, hagyományteremtô
módon ünnepeljük közösen a Ma-
gyar Kultúra Napját.

2016. január 22-én különleges élményben volt részem. 2015-ben az
Együtt Szaval a Nemzet program pályázatára felkészítô tanáraimmal
közösen beküldtünk egy kisfilmet: a felvételen Fodor András szép ver-
sét (A tó) szavalom a Balaton-parton. Idén januárban értesítést kaptunk
arról, hogy a szervezôk várnak bennünket a verseny díjkiosztójára. Így
vehettünk részt a Szarvason (most harmadik alkalommal) megrende-
zett Együtt Szaval a Nemzet záró eseményén. A jelenlévô diákokkal és
óvodásokkal együtt mondtuk Kölcsey Ferenc Himnuszának elsô strófá-
ját, majd Petôfitôl a Nemzeti dalt és Kisfaludy Károly Szülôföldem szép
határa címû költeményét. A szavalatokat Jordán Tamás felejthetetlenül
„vezényelte”. Ezután került sor a díjak ünnepélyes átadására. A zsûri a
kreatív irodalmi alkotások között a mi mûvünket második díjban része-
sítette. Ekkor éreztem meg, hogy érdemes volt annyit dolgozni: az ered-
mény nem maradt el! Péter Márk
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR
2016.01.01–2016.12.31

Balatonfenyves

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR
2016.01.01–2016.12.31

Imremajor
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó mester vállalom régi
tetôk felújítását, új tetôszerkezetek ácsolását, fedését,
valamint belsô burkolást és gipszkartonozást, kerti
pihenôk, teraszok, kocsibeállók elkészítését. Balaton-
fenyves, Rákóczi u. 2., tel.: 30/387-6573.

– MINDEN AMI VILLANYSZERELÉS! Farkas András vil-
lanyszerelô Lakások, házak, irodák, üzletek, mûhelyek
villanyszerelése. Fogyasztásmérô helyek készítése.
Éves felülvizsgálatok. 30/275-1577, farek01@gmail.com
Balatonfenyves, Fenyvesi u. 214.

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

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

– Parketta lerakást, lakkozást, lakások, nyílászárók festé-
sét-mázolását, és egyéb ingatlan körüli javítási és kar-
bantartási munkák elvégzését rövid határidôvel, jutá-
nyos áron, hosszú távra is vállaljuk. „LA-ZO” házszerviz.
Tel.: 30/403-0181 és 30/551-8359.

– 830 darab békéscsabai használt tetôcserép eladó. Tel.:
30/403-0181; 30/551-8359

– Legyen tisztában értékeivel! Nagy tapasztalattal, be-
csüsi végzettséggel, helyi lakosként segítek régi tárgyai
értékének megállapításában, értékesítési tanácsadás-
sal, díjtalan kiszállással. Telefon: 30/939-1039 Bózsing
György Dráva utca 70.

– Pernecz József ács-állványozó, vállalom régi tetôk 
felújítását, belsô tetôterek, falak burkolását, teraszok,
tornácok, autóbeállók, pavilonok készítését. Telefon:
70/347-0951.

– Eladó egy esztergagép. Három sebességes, 160-as
tokmánnyal, alkatrészekkel, egy dinamó hegesztô kb.
10 m kábellel. Ár megegyezés szerint. Érdeklôdni a 
délutáni, esti órákban. 85-360-421.

– Premier comfort lie. Nyíló-bukó. Balos szárny széles-
ség 1050 mm, magasság 2335 mm, üveg: K 1,3. Érdek-
lôdni egész nap. 30/553-6703.

– Balatonfenyvesen állomásközeli tehermentes 880 m2-es
építési telek eladó. CSOK igénybe vehetô. Irányár:
4,2 M. Tel.: 93/313-185.

– Ülôkanapé (2 m 30 cm) kifogástalan állapotban helyhi-
ány miatt eladó. Ugyanitt emeletes ágy, lakkozott fenyô-
fa (2 × 1m) kifogástalan, új állapotban eladó.Tartozékai:
1 db 200 × 90 cm matrac, 150 m csúszda. Fekvôfelület
magassága 73 cm. Tel.: 30/374-8847.

– Pári Tamás villanyszerelô vállalom: lakóépületek, üzle-
tek és egyéb gyengeáramú munkálatait! Ingyenes ár-
ajánlat készítés!! 30/677-7634, kucko96@vipmail.hu

Az apróhirdetések közzététele díjmentes, a hirdetések
tartalmáért felelôsséget nem vállalunk!

APRÓ Tisztelt Ebtartó!
Balatonfenyves Község közigazgatási területén az állatok
védelmérôl és kíméletérôl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.
§-a alapján 2016. február 01–2016. április 30  között kerül sor
az ebek összeírására, a jogszabályban meghatározott adattar-
talommal. Az összeírás ÖNBEVALLÁS útján történik.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jog-
szabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni
és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. (Az
adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bír-
ságot vonhat maga után).
Az adatszolgáltatás kötelezô, a szükséges nyomtatvány letölt-
hetô: www.balatonfenyves.hu oldalról. Az ebösszeíró adatlap
beszerezhetô a Polgármesteri Hivatalban is.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a
Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:
– Levélben postai úton az alábbi levélcímre 

(8646 Balatonfenyves, Kölcsey Ferenc u. 27.)
– Személyesen leadható a Polgármesteri Hivatalban
– Elektronikus úton – aláírva, scannelve 

kozteruletfelugyelo@balatonfenyves.hu
A kitöltéssel kapcsolatban az alábbi telefonszámon kaphatnak
segítséget és tájékoztatást:
Csabi Péter hatósági ellenôr: 70/933-7050.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2016. április  30.
Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésbôl tar-
tott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.)
Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013. január
1-tôl – a négy hónaposnál idôsebb eb csak transzponderrel
(chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a tran-
szponderrel meg nem jelölt ebeket szolgáltató állatorvosnál
megjelöltetni.
A jogszabály megsértése esetén az ebtartó minimálisan 
45 000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható, ezért kérjük, hogy
aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírási
adatlap kitöltése elôtt azt pótolja.
A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázis-
ban nem szereplô eb adatait az állat tartója köteles a szolgál-
tató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált
eb adatának megváltoztatása miatt történô adatmódosítás díj-
mentes.
Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál
korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szere-
plô, valamint a bilétával rendelkezô és a helyi nyilvántartásban
szereplô ebeket is be kell jelenteni.
Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követôen is kötelesek az
adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot 15 napon
belül írásban bejelenteni.
Tájékoztatom a tisztelt Ebtartókat, hogy az ebösszeírás törvé-
nyi kötelezettsége az önkormányzatnak. Az az állat tulajdono-
sa, tartója és más személyek jogainak, személy biztonságának
és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédel-
mi feladatok hatékony céljából szükséges.

Balatonfenyves, 2016. február 01.

Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika sk.
Jegyzô

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Krizsai Mónika.

Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter).
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fenyv_februÆr.qxd  2016.02.05.  10:50  Page 7



FENYVESI ÚJSÁG KÖZ(SÉGI)ÉLET 2016. FEBRUÁR

8

– A filozófiád az egyszerûség, harmónia és felfedezés.
Hogyan nyilvánul majd ez meg itt Balatonfenyvesen,
a Fenyves Yacht Clubban?

– Legfôképp abban, hogy az olyan egyszerû ételek,
amelyeket valószínûleg mindenki ismer vagy evett
már, újszerû és izgalmas kombinációban kerüljenek
fel az étlapra. Az egyik kedvencem a padlizsán. Min-
denkinek a padlizsánkrém ugrik be róla elsôre. De én
például lekvárt is szoktam készíteni belôle, amire
elsôre talán szokatlan és újszerû.

– Padlizsánlekvár. Finomnak hangzik. Kísérletezô al-
kat vagy?

– Szeretek játszani a szokatlan ízpárosításokkal, ame-
lyet tovább lehet fokozni a színek és formák variálá-
sával. Ez a szokatlan párosítás nem csak az ízek-
ben, hanem a vendéglátásban is tetten érhetô lesz a
Yacht Clubban, hiszen a szállodai étterem mellett,
lesz egy úgynevezett Sólya Büfé, amit egy konténer-
bôl alakítok ki lent a sólyatéren, olyan ételekkel, mint
a kenyérlángos, a rántott hal, a sültkrumpli vagy akár
a debreceni. Ez nagyon izgalmas munka számomra,

mert ezekben az egyszerû ételekben még nehezebb
valami újat és izgalmasat mutatni, de ez a cél. Mivel
ez egy nyitott kikötô lesz, ahova bárki bejöhet, sokfé-
le ember sokféle ízlése találkozik majd, ezért valami
olyat szeretnék kialakítani, hogyha megáll a stran-
doló, a biciklis vagy a hajós, az olyat kapjon, ami 
finom, árban is elérhetô, és nem idegen Fenyvestôl
vagy a Balatontól. Igazi, jó balatoni ételeket szeret-
nénk kínálni, és a gyors, egyszerû, mindenki által is-
mert ízeket, újszerûen megfogalmazva elkészíteni.

– Igazi balatoni ételeket mondtál. Szerinted milyen ki-
hívásokat tartogat manapság a balatoni konyha?

– Mint általában mindenhol, itt is a megfelelô személy-
zet az elsô nehézség, aztán a jó minôségû alapanyag
felkutatása és a folyamatos ellátás, lehetôleg a
környékbôl. Azokat szeretnénk támogatni, akik a kör-
nyéken élnek és dolgoznak, ami környezetvédelmi
szempontból is fontos, mert így például az árut nem
kamionok vagy teherautók hozzák az ország másik
végérôl.

– Étel mellé ital is jár. E téren mire számíthatunk?
– A balatoni borok és borászatok fantasztikusak, épp

ezért nálunk is ôk kapják majd a fô hangsúlyt. A kí-
nálat legalább kilencven százaléka Balaton környéki 
borászatokból kerül majd ki. Ez fontos küldetés is, hi-
szen a sport miatt várhatóan sok külföldi is ellátogat
majd a kikötôbe, ami tökéletes lehetôség arra, hogy 
– a hazai vendégek mellett – nekik is bemutathas-
suk, milyen sokszínû a balatoni borok világa. De
emellett lesznek házikészítésû szörpök is.

– A világ számos táján dolgoztál luxuséttermek séfje-
ként, az ételeidet volt amerikai elnökök, világhírû
sportolók és szupersztárok kóstolták. Azt gondolhat-
nánk, hogy már mindent láttál. Mi motivál egy-egy új
munka, egy új étterem megnyitásakor?

– Egy munka mindig a kihívástól izgalmas, függetlenül
attól, hogy Koreában, Amerikában vagy Balatonfeny-
vesen vagyunk. Mindegy, hogy Dél-Amerikában vagy
Japánban dolgozom éppen, amitôl érdekes lesz
azok az apróságok, a Yacht Club esetében például a
büfé megvalósítása, vagy hogy egyszerû ételeket új-
szerûen tudjak bemutatni. De mondok másik példát:
van olyan menüsor ahol 5–7 fogást készítek, de a
legtöbb munkát ilyenkor is például a krumplipürére
fordítom, hogy olyan módon készítsem el, amitôl ez
az egyszerû étel is különleges es felejthetetlen lesz.

– Akkor mondhatjuk, hogy aki betér a Fenyves Yacht
Clubba enni valamit, az egyszerû ételekrôl a kuliná-
ris felfedezésekig bármire számíthat. Mégis kinek
ajánlod mindezt?  

– Bárkinek. A szállodában lesz étterem, sörözô, te-
rasz, a kikötô lábánál pedig a büfé. Így ha valaki csak
szeretne meginni egy hideg sört, vagy egy kellemes
vacsorára vágyik, esetleg egy tál salátát enne a tera-
szon, vagy bedobna egy debrecenit a sólyabüfében,
mindenkinek meglesz a lehetôsége. Vagyis mindegy,
hogy helyi lakos, turista, szállodavendég, biciklis
vagy hajós, mindenki megtalálhatja a kedvére valót.

Emôdi Lina

Kikötött a 
mesterszakács
Tavasszal nyit a Fenyves Yacht Club, ami nem
csak impozáns kikötôjével, hanem egy 18 szobás
szállodával, élménypincével és éttermekkel is
várja vendégeit. A gasztronómiai kínálatot Segal
Viktor mesterszakács állíja össze, aki azt ígéri,
már csak az ételek miatt is érdemes lesz betérni a
kikötôbe.
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