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BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA

Elmúlt

egy év. Persze nem naptári esztendô: ennyi
idô a 2014-es választások óta telt el. Október 12-én zajlott a voksolás, eredményének köszönhetem, hogy dolgozhatok továbbra is Fenyvesért. Az idôlegesen és az
állandóan velünk élôk, vendégeink igényeinek figyelembe vételével.
Fontosnak tartom, hogy ne csak a választások elôtti hetekben, hónapokban legyen szó a település fejlesztésérôl, ne csak akkor hangozzanak el ígéretek. Hogy a változásokról – az eredményekrôl – folyamatosan essék szó,
fôleg úgy, ha annak aktualitást egy idôszak eltelte is ad.
Ahhoz, hogy érezzük a történéseket, emlékeznünk kell
az ígéretekre is. Vegyük sorra a tételeket. Utak, járdák
építését, felújítását terveztük. Pályázatot nyújtottunk be
a Nagystrandnál lévô Balaton part utca felújítására, padkájának javítására, ott a parkolók kialakítására (melynek
során szükségessé válik több, a közlekedési területet
leszûkítô sövény, növényzet eltávolítására). Magát a fejlesztést a 2016. évi üdülési idényre szeretnénk elkészíteni, az elnyert 44 millió forintos támogatásból.
Ígértük strandjaink átépítésének folytatását. Megkezdôdött a központi strand felújításának tervelôkészítése,
amely figyelembe veszi a Balaton magas-víz tartásának
a következô években várható állandósulását.
A közbiztonság szempontjából oly fontos térfigyelô kamerákkal bôvíthetô rendszer kialakításának elsô lépéseként kilenc megfigyelô kamerát telepítettünk a település
stratégiailag fontos pontjaira, 4,4 millió forint költséggel,
már június 1-e óta üzemelnek.
Megfelelve deklarált céljainknak elkészült Imre major
szennyvíz hálózatának engedélyezési dokumentációja,
folyik a tulajdonosi nyilatkozatok beszerzése, várhatóan
még ebben az esztendôben ezt is beszerezzük, majd az
engedély birtokában, élve a remélt pályázati lehetôséggel, hozzáfogunk a fejlesztés megvalósításhoz is.
Nyilvánosan vállaltuk, hogy támogatni fogjuk a felsôoktatásban tanuló fenyvesi fiatalokat. A testület határozott
az erre a célra szükséges összegnek a biztosításáról
költségvetési rendeletünkben.
Elhatároztuk: szorgalmazni fogjuk a kisvasút kiépítését
Csisztafürdôig. A vonatkozó kormánydöntés szerint a
magyarországi fejlesztendô kisvasútak tanulmányi szintû
elképzeléseiben örömünkre szerepel a Fenyvesi Kisvasút.
Ígértük a sétálóutca megépítését. Elkészült ünnepélyes
átadása május 8-án megtörtént.
És közben – egyáltalán nem mellékesen – rendben épül
a vitorláskikötô, meg a szálloda. Tudja azt minden fenyvesi, milyen sokat kellett várni arra, hogy ezt a mondatot
leírhassuk. De most már azt mellé tehetjük: megalapozott reményeink szerint a következô szezonban már mûködik. (Lombár Gábor)
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ÖTVENHATRA EMLÉKEZTÜNK

Fotó: Haszon Zsolt

Balatonfenyvesen is megemlékeztünk az
1956-os forradalom 59. évfordulójáról. Ünnepi
mûsort adtak elô a Fekete István Általános
Iskola nyolcadik osztályos tanulói Hegedûs
Juliannával, Tábor Tamásné vezetésével. Ezután fáklyás felvonulás következett a kisvasúti
állomás épületéhez, ahol 1956. október 31-én
megalakult a helyi munkástanács.
Lombár Gábor ünnepi beszéde után Bolla István plébánossal közös imát mondtunk azok
lelki üdvéért, akik részt vettek az eseményekben. Ezután Szilák Endre, aki jelen volt annak
idején is a forradalom helyi megmozdulásában, és Gyanó Józsefné képviselô asszony
elhelyezték az épület falán álló emléktábla alá
az emlékezés koszorúját. ôket követték az intézmények és a civil szervezetek képviselôi.
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Itt az idô!
A hideg idô beköszöntével sajnos
minden esetben akár több órányi
figyelmet is kell fordítani a csövek
és a kinti vizes szerelvények elzáró
csapok víztelenítésére. A központi
fûtés radiátorait és a padlóban szerelt padlófûtés csöveket szintén védeni kell a fagy ellen. Védhetjük
vízteres fûtésrendszerünket fagyálló folyadék hozzáadásával, vagy
teljes víztelenítéssel. Ha az építéskor gondosan ügyelt a szerelô a
csövek helyes kiépítésére, akkor ez
nem okoz problémát. Ellenkezô
esetben levegôs kompresszor segítségét kell igénybe vennünk a
téliesítéshez.
Nem ritka ezeknél az ingatlanoknál
a fúrt kút használata, amelyek szintén fokozott odafigyelést igényelnek. Ilyenkor néha a szivattyút ki
kell venni az aknából, de elég lehet
a csövekbôl leengedni a vizet.
Megfelelôen el kell végezni az
egyes vízórák letakarását is. A családi házakban a vízóra általában a
fagyhatár alatt aknába van elhelyezve, de ezeknél is érdemes a letakarásáról, így a megvédésérôl is
idôben gondoskodni. Tegyünk a vízórára minél több meleg ruhát, valamint rögzítsük is azt, hogy ne okozzon a hideg nagyobb károkat.
Amennyiben az otthonunkat is biztonságban szeretnénk tudni, a kertben lévô vizes kifolyószelepeket is
vízteleníteni kell. Amennyiben locsoló rendszerünk is van az udvaron, érdemes levegôvel kifújni a
rendszerben maradt vizet. A csapokat minden esetben téliesítsük, hiszen azok is könnyedén szét tudnak fagyni egy hûvösebb éjszakán.
Ezeket a vizes blokkokat is gondosan takarjuk le, hiszen csakis így
tudhatjuk ôket teljes biztonságban.
A melléképületekben lévô elektromos szerszámokat is érdemes
fûtött helyre vinni, amennyiben az
épületben nincs megfelelô fûtés.
A téliesítést minden esetben gondosan, megfelelô odafigyeléssel
kell elvégeznünk, hiszen ha ez nem
így történik, akkor a tavasz beköszöntével igen kellemetlen meglepetések is érhetnek minket, amelyek igen csak megterhelhetik a
pénztárcánkat.
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Megnyílt a fonyódi Kormányablak
Ünnepélyes keretek között 2015. október 30-án került átadásra az új fonyódi
Kormányablak. A modern, a 21. század követelményeit kielégítô, teljesen
akadálymentesített fonyódi integrált ügyfélszolgálat a korábbi okmányirodától eltérôen új, immár központi helyen, a város szívében található Fonyódon,
az Ady E. u. 1. szám alatti Balaton Kollégium épületében.
A fonyódi Kormányablak megnyitásával teljesült a Fonyódi Járás területén
élô és a fonyódi Kormányablak által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevô
valamennyi állampolgárnak az az elvárása, hogy ügyeiket hatékonyan, gyorsan, egyszerûen tudják intézni.
Az ügyfeleknek már nem kell hivatalról-hivatalra járniuk, hanem elegendô felkeresniük egy Kormányablakot, ahol udvarias és gyors kiszolgálás mellett egy
helyszínen, az ún. egyablakos ügyintézés keretében, a lakóhelyükhöz közel
tudják intézni hivatalos ügyeiket, illetve ha az adott ügy nem intézhetô a Kormányablaknál, akkor ott szakszerû útbaigazítást kaphatnak az ügy intézéséhez. Az új fonyódi integrált ügyfélszolgálaton jelenleg 423 típusú ügyben lehet eljárást kezdeményezni. Ezen belül 265 olyan ügykör található, melyekben az ügyintézés nem a fonyódi Kormányablakban történik. Ezekben az
esetekben a fonyódi Kormányablak a beadványokat továbbítás céljából átveszi, majd azokat továbbítja az eljárásra hatáskörrel rendelkezô illetékes hatósághoz, azaz az ügyintézés helyére. Ebbe a körbe tartoznak pl. egyes építésügyi, családtámogatási kérelmek; nyugellátáshoz kapcsolódó kérelmek,
bejelentések; táppénz, baleseti táppénz iránti kérelmek; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmek;
gyámhatósági, szociális ügyekkel összefüggô egyes kérelmek; megváltozott
munkaképességû személyek ellátásával összefüggô egyes kérelmek; fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapításával kapcsolatos kérelmek; egyes állampolgársági ügyek; üzlet mûködési engedélyek kiadása
iránti kérelmek; szálláshely-üzemeltetési engedélyek kiadásával kapcsolatos
kérelmek, bejelentések; parlagfûvel fertôzött ingatlan bejelentések; földhasználati bejelentések; húsvizsgálat iránti kérelmek; földi jármûrôl végzett
szúnyogirtás bejelentései; sírnyitás engedélyezése iránti kérelmek, fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekû bejelentések; adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelmek; földgáz-, vízközmû-, villamosenergia-, távhô-szolgáltatóval, hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval szemben benyújtott kérelmek; hadigondozási igényjogosultság megállapítására vonatkozó kérelmek.
A fonyódi Kormányablak 54 esetben kizárólag tájékoztatás nyújtásával segíti az ügyfeleket hivatalos ügyeik intézésében, ezen felül kiegészítô szolgáltatásokat is nyújt, így pl. ügyfélkapu-regisztráció, az ingatlan-nyilvántartásból
nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésének biztosítása, az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer
cégadatbázisába való betekintés biztosítása.
A Kormányablakokban intézhetô ügyek száma várhatóan fokozatosan bôvülni
fog, ennek köszönhetôen az ügyfelek egyre több esetben vehetik majd igénybe
a Kormányablakok, így a fonyódi Kormányablak által nyújtott szolgáltatásokat.
A fonyódi Kormányablak 5 munkaállomással és hét ügyintézôvel hétfôn
7.00–17.00 óráig, csütörtökön 8.00–18.00 óráig hosszított nyitva tartással
valamint, kedden, szerdán és pénteken 8.00–16.30-ig várja ügyfeleit.
A fonyódi Kormányablak megnyitásával a Fonyódi Okmányiroda a Fonyód,
Ady E. u. 39. szám alatti mûködése megszûnt (az ügyfeleknek ezen túl okmányirodai ügyekben is az új Kormányablak nyújt segítséget) a járási hivatal
illetékességi területén mûködô többi okmányiroda (Balatonboglári Okmányiroda, Balatonlellei Okmányiroda, Lengyeltóti Okmányiroda) változatlan ügykörrel és változatlan ügyfélfogadási idôben várja továbbra is az ügyfeleket.
A Fonyódi Járási Hivatal Fonyód, Ady E. u. 39. szám alatti hivatalos helyiségében történik továbbra is a fonyódi, a balatonboglári, a balatonfenyvesi és
az ordacsehi lakosok gyámhatósági ügyeinek, valamint a Fonyódi Járás valamennyi településén lakók szabálysértési és egyéb járási hatósági ügyeinek
intézése.
Somogy Megyei Kormányhivatal
Fonyódi Járási Hivatal
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Így indult
az új nevelési év
Szeptemberben és októberben folyamatosan fogadtuk be az óvodánkba az új kisgyermekeket. Örömünkre szolgál, hogy ez a felelôsségteljes és nagy körültekintést
igénylô feladat, novemberben és
januárban sem ér véget. A kicsik
közösségi életbe való bevezetése
mellett, a nagyok kedvelt programjairól sem feledkeztünk meg.
Október hónap elején Takács Lászlóné, Irénke meghívásának tettünk
eleget. A házuk baromfiudvarának
lakóit figyeltük meg, természetes
élôhelyükön. Még az etetésükbe is
besegítettünk. Óriási élmény volt a
kis ovisok számára a pancsolófröcskölô kacsák látványa, de a
kapcás tyúk bocskora is felkeltette
az érdeklôdésüket. Köszönjük a
lehetôséget és a szíves vendéglátást!
Két nappal késôbb, Biczó Zsolt
birtokán folytattuk állatos projekthetünket. Itt a lovak – különösen
Paula, a póniló – varázsolták el a
kicsiket. De szívesen etették meg
a nyuszikat is, és a háziak cicája
is türelemmel viselte a kis kezek

simogatását. Szinte valamennyien
felültek Paula hátára, ami igazán
maradandó élmény volt a gyerekek
számára. Köszönjük Zsoltinak is a
meghívást, és ezt a szép délelôttöt!
Fotókat a honlapunkon, a www.balatonfenyves.hu/Településünk/Kisfenyô Óvoda linken tekinthetnek
meg az érdeklôdôk. Felhívom a
kedves olvasók figyelmét két no-

In memoriam Dr. Örsi Károly
A halálhír mindig szíven üti az embert, különösen akkor, ha az eltávozott közeli ismerôse, barátja volt.
A hivatalos értesítés tudatja, hogy
Dr. Örsi Károly, a magyar kertépítészet és mûemlékvédelem kimagasló alakja 2015. március 29-én,
életének 78. évében elhunyt.
Dr. Örsi Károly településünk nyaralópolgára volt, aki hûséges ragaszkodással magáénak érezte
Balatonfenyvest örömeivel és
gondjaival együtt. Élete összefonódott a magyar mûemlékvédelem
egyik speciális szakterületével, a
magyarországi történeti kertvédelemmel, amellyel elsôként kezdett
foglalkozni. Az ô helyreállítási tervei alapján és irányításával valósult meg többek között a sárospataki, a martonvásári, az alcsúti,

a fertôdi, a tatai, a seregélyesi, a
nagycenki, a gödöllôi kastélypark
rekonstrukciója.
Rendkívül megnyerô személyiség
volt. Egykori munkatársai így emlékeztek meg Örsi Károlyról, az
emberrôl: „Alakja már életében legendássá vált, hamisítatlan stílusa, mondásai egy mára eltûnôben
lévô világ derûjét ôrizték. Neve hallatán az arcokon átfut egy mosoly,
mert mindenkinek van egy története: egy kiszállás, egy cukrászda,
egy jó hely, amit az ország legeldugottabb szegletében is tudott,
hogy hol keressen, és ahol ôt is
régi ismerôsként üdvözölték.”
Számomra megtiszteltetés, hogy
barátjának tekintett és fogadott el,
s találkozásaink idején szinte véget nem érô beszélgetéseket foly-

vemberi programunkra is: 11-én
16 órától tartjuk Márton-napi vásáros vígasságunkat lámpás felvonulással, valamint 28-án, szombaton,
az óvodás gyermekeinkért tartandó
jótékonysági bálunkat. Mindkét rendezvényre szeretettel várjuk az
érdeklôdôket!
Hackl Szilvia
óvodavezetô

tathattunk. Mint a település volt
képviselôje emlékszem arra az
önzetlen segítségre, amelyet javaslataival, tanácsaival a központi
strand szépítésével kapcsolatosan
megfogalmazott. Az ô kezdeményezésére és tervei alapján történt
meg az iskola udvarának fásítása
az 1980-as években, emberi léptékûvé téve az addig meglehetôsen
sivár területet.
Egyik írásában így vallott tevékenységérôl: „A kert és tájépítô az,
aki építi a természetet ott, ahol az
eleve szegényes, vagy az emberi
„fejlôdés” tette azzá.”
Lenyûgözô volt szerteágazó tájékozottsága, alázata a munkája iránt, s
az a képessége, hogy együttmûködésre serkentsen mindenkit. Emlékét ôrizzük kegyelettel!
Fábián György
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Révbe érünk
Jövôre húsz éves a Balatonfenyvesi Vitorlás Egyesület. Az a klub, amely
alapítása óta kikötô nélkül mûködik, és amely elôtt most új távlatok nyílhatnak a Balaton legújabb kikötôje, a Fenyves Yacht Club megépülésével.
A Vitorlás Egyesület alapító elnökével, Késô Pállal beszélgettünk.
– Sok buktató volt a húsz évünkben,
hiszen eddig, ehhez a tevékenységhez Fenyvesen a feltételek egyáltalán nem voltak adottak – mondja
Késô Pál. – Megvolt a kedv, egy
kicsi, bár eltökélt társaság és pár kis
hajócska, melyeket más lehetôség
hiányában a nádasokban tartottunk.
A kikötô csak egy távoli óhaj volt,
amire mindig volt ígéret, de csak nem
valósult meg. Egészen mostanáig,
amikor is, a várakozás gyönyörei között és némi elképedéssel tapasztaltuk, hogy megépül! Nap mint nap
látjuk, hogyan alakul ki a komoly
lehetôségeket rejtô és nagy reményeket keltô kikötô.
– Remények és lehetôségek. Menynyiben változtat majd a kikötô a helyi
és környékbeli vitorlás életben?
– Csak jobb lesz. Az eddigi áldatlan
állapotokat mindenképp megszünteti, és minôségi változást hoz az
életünkben. A helynélküliség, a szétszórtság megnehezítette az egyesület életét és programjait. A kikötôvel
azonban koncentrálttá tehetjük, újraéleszthetjük a korábbi rendezvényeinket. Örültünk mikor kiderült, hogy ez
nem egy zártkörû luxusberuházás,
hanem egy olyan kikötô, ahol mi is
helyet kaphatunk, mert 60–70 fôs
tagságunk átlagban kispénzû emberekbôl áll, alacsonyabb kategóriás
hajókkal.

– Mire a legbüszkébb az elmúlt húsz
évbôl?
– Elsôsorban arra, hogy sikerült ezt a
szervezetet fenntartani. Kevés pénzbôl gazdálkodtunk, és néha csodával
határos módon maradtunk talpon. Bizony kímerítô volt, hogy nincs hova
menni, nincs hova leülni, vagy ha például versenyre kellett készülni, akkor
derékig vízben, iszapban gázolva
tudtuk csak megközelíteni a hajókat.
Ez bizony kimerítô volt.
– Miért vállalta mégis?
Az 1960-as években már aktív dunai
kajakos voltam, a Kôbányai Sörgyár
vizitúra szakosztályának vezetôjeként sokfele túráztunk, Rába, Elba és
a többi. Majd feleségem családja révén megismertem Balatonfenyvest,
ahol is vettem egy horgászcsónakot,
amit egy kalóz vitorlás követett. Így
indult. Idôvel aztán páran összejöttünk itt vitorlázók, és kialakult egy kisebb társaság, amit magunk között
Fenyvesi Vitorlázók Baráti Társaságának hívtunk. Hamar kipattant az
ötlet, hogy tegyük hivatalossá, így
1996-ban megalapítottuk a Balatonfenyvesi Vitorlás Sportegyesületet,
és megtartottuk a IV. Fenyves Kupát.
Azért negyedik, mert az elsô hármat
még baráti társaságként szerveztük
meg.
– Ön indította be Fenyvesen az utánpótlás nevelést is.

– Igen, pályázati pénzbôl sikerült tíz
darab Optimist hajót beszereznünk, a
késôbbiekben pedig egy motoros kishajóra is szert tettünk, ami az oktatás
elengedhetetlen része. Tavaly megtartottuk az elsô vitorlástábort 60–70
gyermekkel, elméleti és gyakorlati
oktatással, heti bontásban, két hónapon keresztül. Ez nagyon kedvelt
program volt, idén is 50 feletti létszámmal dolgoztunk. Az oktatási
évad végén még versenyt is rendeztünk nekik, a nagysikerû I és II.
Optimist Kupát.
– Mik a tervek a következô húsz
évre?
– Az új kikötônek köszönhetôen optimizmussal és nagy reményekkel
gondolunk a jövôre. A felnôttekkel
együtt szeretnénk az ifjúságot is bevinni a kikötôbe, és nem csak évi egy
versenyt rendezni. Valamint, miután
„beeveztünk”, meg kell találni az utódomat, húsz elnökség után úgy érzem, most már én is „kikötnék”.
Emôdi Lina

Mikrobusz
a falugondnokságnak
A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet
alapján, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tôl
igénybe vehetô támogatások jogcímre sikeresen pályázott önkormányzatunk, így nettó 7 988 000 Ft
támogatási összegbôl új 8+1 személyes VW T5 kombi transporter
típusú mikrobuszt tudtunk vásárolni falugondnoki feladatok ellátására.
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APRÓ
– „EZERMESTER-SZOLGÁLAT”
Háztartási, kerti kisgépeket,
csap, kerékpár, motor, robogó javít! Mindig tv – szerviz, antennajavítás. Nem szakiparos, kisegítô
tevékenység. Csak elszámoló
számla. Balatonfenyves Petôfi S.
u. 185. Tel.: 70/602-5203.
– Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújítását, új tetôszerkezetek ácsolását, fedését, valamint belsô burkolást és gipszkartonozást, kerti
pihenôk, teraszok, kocsibeállók
elkészítését. Balatonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.: 30/387-6573.
– MINDEN AMI VILLANYSZERELÉS! Farkas András villanyszerelô Lakások, házak, irodák, üzletek, mûhelyek villanyszerelése.
Fogyasztásmérô helyek készítése. Éves felülvizsgálatok.
Tel.: 30/275-1577,
E-mail: farek01@gmail.com
Balatonfenyves, Fenyvesi u. 214.
– Számítógépek javítását, karbantartását vállalom. Orbán János
Tel.: 70/379-8301
– Kômûves és burkoló munkát vállalok. Zrínyi Péter – 70/334-9402
– Szobafestést, tapétázást, hôszigetelést vállalok. 30/951-6569
– Parketta lerakást, lakkozást, lakások, nyílászárók festését-mázolását, és egyéb ingatlan körüli
javítási és karbantartási munkák
elvégzését rövid határidôvel, jutányos áron, hosszú távra is vállaljuk. „LA-ZO” házszerviz. Tel.:
30/403-0181 és 30/551-8359.
– SVÉD MASSZÁZS Frissítô svéd
masszázs képzett masszôrtôl.
A hét bármely napján, saját otthonában. Hívjon bizalommal és
segítségemmel frissüljön fel testileg, lelkileg. 30/513-7804
– Ha a kerttel akad gondja,
Schurcz megoldja! Kertépítés,

HIRDETÉS

–
–
–

–
–

–

–

–

–
–

kertfenntartás, veszélyes fa kivágás. Tel.: 30/432-7073
SUPERAL ABC Balatonfenyves
Fenyvesi u. 79. alatt vasárnap is
nyitva tart!
Tanárnô tanulói felkészítést vállal
matematika és kémia tárgyakból.
70/541-3042
Pernecz József ács-állványozó,
vállalom régi tetôk felújítását,
belsô tetôterek, falak burkolását,
teraszok, tornácok, autóbeállók,
pavilonok készítését. Telefon:
70/347-0951
400 literes Zanussi fagyasztó láda 35 000 Ft-ért ELADÓ! Érdeklôdni: Tel.: 30/620-4334
ELADÓ HÁZAT KERESÜNK!!!
Állandó lakhatásra alkalmas házat keresünk Balatonfenyvesen.
Központtól – vasútállomás, orvos
stb. – max. 1 km-en belül, 15 millió Ft-ig.
Érd.: Tel.: 20/239-4321
E-mail: csalisulido@gmail.com
Fenyvesi talajban nôtt növények,
tô- és gyökérsarjak elôjegyezhetôk, eladók. Pap Miklós Dráva
utca 63.
e-mail: pappony@gmail.com
Tel.: 30/711-5221
Konyhakész tûzifa eladó ömlesztve, Balatonkeresztúr 25 km-s
körzetében tele kocsival ingyenes kiszállítással. 15 000 Ft/m3,
25 000 Ft/erdei m3. Kissné
Szabó Tímea. Tel.: 70/629-2726.
Mennyiségi és minôségi garancia! Hívjon bizalommal!
Kiadó, fûthetô házat keresünk
hosszútávra, azonnali költözéssel Balatonfenyves és vonzáskörzetében. Tel.: 30/751-5235
6 m hosszú, 4,5 méterre kitekerhetô falra szerelhetô napernyô
eladó. 30-551-83-59
Balatonfenyves központjában,
81 m2-es emeleti lakrész kiadó,
hosszú távra. (2 szoba, nappali,
konyharész, fürdô, külön WC,
gázkonvektoros, udvar, garázs).
Tel.: 70/541-3042

2015. NOVEMBER
– MÉZVÁSÁR! Fajtamézek széles
kínálatával várom kedves vásárlóimat. Akciós vegyes 1300 Ft/kg,
mézkülönlegesség: muskotályos
1800 Ft/kg. Pickelhaupt László
Fonyód Hegyalja u 41. Telefon:
20/216-1056
– Különleges élményt szeretne
gyermekének? Akkor hozza hozzánk: a Négy Évszak Játszóház
látványos játszótermeivel várja a
gyermekes családokat egész évben. Érdekes ügyességi és kirakós játékok, interaktív logikai feladatok, csúszda, kalózhajó mászóka, vasúti terepasztal, színes
falfestmények, hangulatos kuckók – feledhetetlen és megunhatatlan élmény a gyerekeknek.
Címünk: Négy Évszak Játszóház 8648 Balatonkeresztúr, Ady
Endre u. 1. Telefon: 30/497-4106
Email:
belmatyas@balatonkeresztur.hu
belmatyaskozpont@gmail.com
Honlap: belmatyaskozpont.hu
Az apróhirdetések közzététele díjmentes, a hirdetések tartalmáért
felelôsséget nem vállalunk!
A Fonyód–Balatonfenyves
Alapszolgáltatási Központ
idén is megszervezi ruhabörzéit
Balatonfenyvesen,
a Kölcsey u. 30. sz. alatt.
Idôpontok:
november 12. (csütörtök)
9.30 órától – 11 óráig,
december 10. (csütörtök)
9.30 órától – 11 óráig,
Telefon: 06/85-560-212,
E-mail:
alapszolgaltatas@fonyod.hu.
Nyitva: H–Cs: 8–16,
P: 8–14 óráig
Decemberi számunk lapzártája
2015. november 20.

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Krizsai Mónika.
Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter).
ISSN 2063-2622 – Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20.
Nyomdai munkák: PV&P Kft. 7400 Kaposvár, József u. 50.
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Eredmények
papírból

FENYVESI ÚJSÁG
Római katolikus miserend
Szent Erzsébet Plébániatemplom:
(Kölcsey u. 79.)
Minden hónap elsô csütörtök:
17.00 órakor
Vasárnap: 10.30 órakor

Októberben iskolánk ismét papírgyûjtést szervezett. Nagyon ügyesek és szorgalmasak voltunk,
megpróbáltunk mindenhonnan
sok-sok feleslegessé vált kartont
és papírt összeszedni. Mindennek
köszönhetôen megvédtük kicsit a
természetet, hiszen így hozzájárultunk a papír újrahasznosításához. Az sem mellékes, hogy az
osztálypénzünk is gyarapodott.
Hilszenráth Dániel

Szûz Mária Szíve templom:
(Fenyves – Alsó, Templom köz 1.)
Minden hónap elsô péntek:
17.00 – órától Rózsafûzér
17.30 – órától szentmise
Vasárnap: 9.00 órakor
Szent Anna kápolna:
(Alsóbélatelep)
Vasárnap: 11.45 órakor

Papírgyûjtés eredménye
Alsó tagozat
Felsô tagozat
1. helyezés: 4. o.
1. helyezés: 7. o.
832 kg : 13 = 64 kg tanulónként
1309 kg : 12 = 109 kg tanulónként
2. helyezés: 2. o.
2. helyezés: 8. o.
1132 kg : 20 = 56,6 kg tanulónként
623 kg : 14 = 44,5 kg tanulónként
3. helyezés: 1. o.
3. helyezés: 5. o.
483 kg : 9 = 53,6 kg tanulónként
780,5 kg : 19 = 41 kg tanulónként
4. helyezés: 3. o.
4. helyezés: 6.o.
943 kg : 21 = 44,9 kg tanulónként
387 kg : 11 = 35,2 kg tanulónként
Összesen 6489,5 kg papír
Nyílt napok a Fekete István Általános Iskolában:
november 11. (szerda) az 1. osztályban, az elsô-második órában,
november 18. (szerda) a 2–8. osztályban, az elsô-második órában.
Pályaválasztási szülôi értekezlet: november 23. (hétfô), 17.00 óra

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 2015

A balatonfenyvesi
foltvarró kör várja leendô tagjait
csütörtökönként 09.00 órától
a Községi Könyvtárban!

A Községi Könyvtár
nyitva tartási ideje
hétfôtôl péntekig: 10–12, 13–16 óra
telefon: 85/560-330
e-mail: konyvtar@balatonfenyves.hu

Október 5–11.
Mária Gyógyszertár Balatonlelle
Október 12–18.
Arany Kígyó Gyógyszertár
Balatonboglár
Október 19–25.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár
Fonyód
Október 26–november 1.
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves
November 2–8.
Magyar Korona Gyógyszertár
Balatonlelle
November 9–15.
Három Királyok Gyógyszertár
Balatonboglár
Ügyeleti idô zárástól az alábbi
idôpontig:
2015.09.01.–2015.12.31.: 20 óra,
Szombat: 14 óra,
Vasárnap és ünnepnapokon 12 óra
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Három a figura
Ahogy az már évek óta hagyomány, nyár végén újra vendégeink voltak azok a fafaragó mesterek, akiknek alkotásaiból egyre
több díszíti már köztereinket, intézményeinket. Az idén három
figurális alkotás született. Nagy
János Jókai Mórt és Deák Ferencet, Csinát Lajos egy rabsic alakját szoborta fába. Hogy melyik hol
áll majd az újonnan született mûvek közül, egyelôre még nem tudható. Pontosabban egyrôl igen:
Jókai Mór testvértelepülésünkön,
Zetelakán ékesíti majd a Jókai
Mór általános iskola udvarát.

A II. Nagybereki Töpörtyû Fesztivál

A töpörtyûsütô verseny második
alkalommal került megrendezésre
Imre majorban, öt csapat részvételével. A résztvevô csoportok
Buzsákról, Fonyódról, Kéthelyrôl
érkeztek, valamint részt vett a
versenyen a balatonfenyvesi Polgárôr Egyesület és a szintén balatonfenyvesi „Tök jó” csapatnéven
induló baráti társaság is.
A sütés kellékei – mint mindig – a
jó zsírszalonna, a megfelelô sütôeszközök, a hozzáértô kevergetés és a jófajta házi pálinka voltak,
amelyrôl minden csapat maga
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gondoskodott. A szépszámú érdeklôdô kedvére válogathatott a
fesztivált kísérô programokból.
A töpörtyûkóstolások mellett kézmûves termelôi vásár, hagyományôrzô egyesületek mûsora,
gyermeksarok, játékos erôpróba,
illetve a kemenceudvar kínálata
színesítette a rendezvényt.
A hangulatos zene mellett sorra készültek a különbözô töpörtyûs remekmûvek. A zsûrinek nehéz dolga volt kiválasztani a legjobbakat.
Az értékelésnél az elkészült
„mû” színét, ízét, állagát, tálalását

pontozták. Az elsô helyet a balatonfenyvesi „Tök jó” baráti társaság csapata nyerte el. Második
Buzsák, harmadik a balatonfenyvesi Polgárôr Egyesület lett.
Köszönet a rendezôknek, támogatóknak és a résztvevô csapatoknak, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!
Az elsô helyezést elért „Tök jó”
csapat: Somogyi István, Somogyi
Istvánné, Bedô Jánosné, Táskai
Elôd, Táskainé Lenkei Margaréta,
Kurucz József.
Somogyiné Zsuzsi

