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BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA

XXII. évfolyam

Rosszabbat soha! Már a harmadik hôségriasztás alkalmával – túljutot-

tunk az ötödiken is azóta – látszódott, érzôdött, hogy az idei idény, a szezon lényegesebb jobb lesz, mint az elôzôek.
A vendégeink száma annak ellenére is növekedett, hogy a kikötôépítést
ellenzôk kihalt strandokat vizionáltak. Nem, a legkevésbé sem ez történt:
olyan sokan látogattak el hozzánk, hogy ezeknek a talán legfontosabb
intézményeinknek a fenntartása igen komoly feladat elé állította munkatársainkat, akik – többek között – sikeresen ügyeltek a tisztaságra:
köszönjük a munkájukat.
Rosszabbat soha! Hallottuk gyakran vendégektôl, s azoktól is, akik kiszolgálják ôket. Kétszer annyian voltunk, mint tavaly. Ez is elhangzott.
Aki most panaszkodik, az nem mond igazat. Vagy: igen csak fárasztó
volt, de megérte!
Idén megfigyelhettük, hogy a turisztikai szokások átalakulóban vannak.
Sokkal nagyobb a szerepe az idôjárás elôrejelzéseknek a korábbinál, és
a vendégszám rendre a hétvégéken tetôzik. Péntek délutántól vasárnap
kora délutánig érkeztek hozzánk, akik a fenyvesi vízpartokon keresték a
felfrissülést, itt nálunk és velünk töltötték el a weekendet, vagy akár csak
egy napját.
Strandjaink a terhelhetôségük határán mûködtek, és ahogy már említettem munkatársaink nagyon komoly munkával tudták az eseményeket
kordában tartani, az ügyeletvezetôknek szükségük volt minden találékonyságukra ahhoz, hogy a szombatok, és vasárnapok úgy teljenek,
hogy közben ne történjen semmi, ami mindnyájunk közérzetét károsan
befolyásolhatta volna.
Már többször leírtam, hogy az üdülési idényre való felkészülés már az
elôzô szezonban megkezdôdik, az akkor tapasztaltakból határozzuk meg
a következô esztendôre vonatkozó feladatokat, azok sorát. Nos, a vendégszám növekedésébôl látszik, hogy a szociális blokkok kapacitása
nem elegendô, hogy a partközeli közterületek, és utcák képtelenek az
egy idôben tömegesen megjelenô jármûveket befogadni, elhelyezni, amit
tovább nehezítenek ezeken a területeken az ingatlanokkal rendelkezôk
„ötletei”, melyekkel meg kívánják gátolni, hogy elôttük parkoljanak.
Ez persze így nem maradhat, mert a közterületekre – a községi területekre! – kirakott kôsziklák, levert fémcsövek baleset veszélyesek. És
nagy kérdés, ha azok miatt a közlekedôk, a kerékpározó gyermekek
megsérülnek, lesz-e gazdája a kirakott rozsdás betonvasnak? Persze
hogy nem! Ezért azokat ôsszel eltávolítjuk a közterületekrôl. Gátolják a
parkolást az engedély nélkül kiültetett növények is, melyek ültetési szabálya egyértelmû – azokat saját ingatlanaikon telepíthetik az ingatlan tulajdonosai. Mégis akadnak olyan polgáraink,
Akik egy-másfél méteres szélességben foglalják el a közterületet, a közlekedésre rendelt területet sövényeikkel. Ezeket is el fogjuk a következô
üdülési idényre távolítani.
Meg kell tehát kezdenünk a felkészülést 2016-ra, és mindent el kell követnünk, hogy legalább olyan nyarunk legyen, mint az idei. Vendégszámot növelni már nagyon nehezen lehetne, marad hát a szezonelô, és az
utószezon jobb kihasználása, meg a minôségi turizmus, amivel az épülô
vitorláskikötô gazdagíthat, már ha nem hiúsítja meg azt valamely politikai vonulat mondvacsinált történésekre, és feltételezett következményekre hivatkozva.
Bízzunk a józanság gyôzelmében, és készüljünk 2016-ra mindnyájan,
hogy jövôre újra elégedettek lehessünk ilyen tájt, a nyár végén. (Lombár
Gábor)
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AZ ORSZÁG ÜNNEPÉN

Balatonfenyves 2015. augusztus
20-i ünnepsége a Szent Erzsébet
plébániatemplomban vette kezdetét az ünnepi szentmisével. Ezután
a Géza Fejedelem Parkban Lombár Gábor polgármester beszéde
után a képviselôtestület, a civil
szervezetek és intézmények koszorúzása következett. Verset
mondott Sáfár Zsófia és Péter
Márk, mindketten a Fekete István
Általános Iskola tanulói, Gyanó József felkészítésével. Az új kenyeret Bolla István katolikus plébános
és Miklósi Koppány református lelkész áldotta meg.
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RÓLUNK ÍRTÁK

2015. SZEPTEMBER
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 2015
Augusztus 3–9.
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves
Augusztus 10–16.
Magyar Korona Gyógyszertár
Balatonlelle
Augusztus 17–23.
Három Királyok Gyógyszertár
Balatonboglár
Augusztus 31–szeptember 6.
Arany Kígyó Gyógyszertár
Balatonboglár
Szeptember 7–13.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár
Fonyód
Ügyeleti idô zárástól az alábbi
idôpontig:
2015.07.01.–2015.08.31.:
H–V: 22 óra
2015.09.01.–2015.12.31.: 20 óra,
Szombat: 14 óra, vasárnap és
ünnepnapokon 12 óra

A Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ idén is
megszervezi ruhabörzéit Balatonfenyvesen, a Kölcsey u. 30.
sz. alatt.
Idôpontok szeptember 10. (csütörtök) 9:30 órától–11:00 óráig, október 15. (csütörtök) 9:30 órától–11:00 óráig, november 12.
(csütörtök) 9:30 órától–11:00 óráig, december 10. (csütörtök) 9:30
órától–11:00 óráig. Telefon: 06/85560-212, E-mail: alapszolgaltatas
@fonyod.hu. Nyitva: H–Cs 8–16,
P 8–14:00 óráig
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Kikötôre várva…

Huszonharmadik alkalommal rendezte meg a Balatonfenyvesi Vitorlás Sportegyesület augusztus
29-én a hagyományos, FENYVES
KUPA néven ismertté vált évadzáró vitorlás versenyét. A csaknem
egész napos program a vártnál
nagyobb érdeklôdés mellett zajlott, mind a fenyvesiek, mind a
környezô településekrôl érkezett
vendégek részérôl. A versenyre
33 hajó nevezett, mintegy nyolcvan versenyzôvel, akik a kijelölt
versenypályán ragyogó napsütésben, de igen gyenge szélben teljesítették az elôírt feladatot, azaz
a minél jobb idôeredményt.
Mivel a versenyen különbözô
hajótípusok egyszerre indultak,
szükség volt az elért idôeredményeket korrigáló faktor, az úgynevezett yardstick (YS) elônyszám-számítás alkalmazására.
Ennek lényege: kiszûrni a hajó
technológiai adottságából származó elônyöket, így az eredményt
– amennyire lehet – a tényleges
vitorlástudás határozza meg.
Fentiek alapján a versenyt a fonyódi KORMORÁN egyesület tag-

ja Berényi András és legénysége
nyerte meg VIRGONC nevû hajóval és vette birtokba a 2015. évi
FENYVES KUPÁT. Kategória
(YS-II) gyôzelmet aratott még
Fodor Róbert (Kormoránok) a
PACSIRTÁ-val, ifj. Andocsi Zoltán
(YS-III) B.fenyves, a ZENDÜLÔvel. Az összevont jolle kategóriát
Kalmár Lajos (B.fenyves) nyerte
a TECÁ-val. A katamaránok gyôztese a szintén fenyvesi Debreczeni Ákos.
Üde színfoltja volt a rendezvénynek, amikor a „nagyok” versenye
után délután háromkor Petô Petya
tanfolyamvezetô és edzô irányításával megjelent a vitorlás gyermektábor néhány résztvevôje,
hogy OPTIMIST vitorlás kishajóikon versenyre keljenek és bemutassák tudásukat. A gyermekek
izgalmas versenyébôl Liszl Fanni
került ki gyôztesen, második és
harmadik helyen Mayer Milán
és Tóth Matyi végzett.
A versenyzôk Táskai Elôd jóvoltából kiváló kései ebédet kaptak a
KAPITÁNY büfében, ahol 17 órakor Lombár Gábor polgármester

jelenlétében ünnepélyes eredményhirdetésre került sor.
A polgármester úr köszöntötte
a résztvevôket, tetszésének és
megelégedettségének hangot adva úgy vélte, egyet kell érteni
azokkal, akik a fenyvesi vitorlássport fejlôdését az új vitorláskikötô átadásában látják, mely
otthona lesz Balatonfenyves vitorlázóinak is, akik évtizedek óta várnak a kulturált kikötés és hajótárolás lehetôségére. (K. P.)
Római katolikus miserend
2015. június 21-tôl
Szent Erzsébet Plébániatemplom:
(Kölcsey u 79.)
szombat: 19 órakor
vasárnap: 8 órakor
és 10 óra 30-kor
Szûz Mária Szíve templom:
(Fenyves-Alsó, Templom köz 1.)
péntek: 18 órakor
vasárnap: 9 órakor
Szent Anna kápolna:
(Alsóbélatelep)
vasárnap: 11 óra 45-kor
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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.
70/602-52-03.
– 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. 30/2751577, 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
– 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
– Fûnyírást, kertrendezést vállalok.
Nagy területet is. ifj. Fazekas Gyula, tel.: 30/355-8577
– Marcali Szegedi utcában 2 szoba
összkomfortos lakás garázzsal el-

HIRDETÉS
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–
–
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–

–

–

–
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–

adó. Irányár: 8,5 millió. Érd.:
20/445-9730-as telefonon egész
nap.
Eladó 1 db hordozható 4 soros cserépkályha, 1 db 3 égôs gáztûzhely,
1 sarok ülôgarnitúra. Érdeklôdni a
20/211-7911-es telefonszámon.
250 db jó állapotú Tatai cserép eladó.
Érd.: 85/460-011 az esti órákban.
Munkájára igényes takarítónôt és
kertgondozót keresek. Részleteket személyesen. Tömör Tamás.
30/620-7980.
Ha a kerttel akad gondja, Schurcz
megoldja! Kertépítés, kertfenntartás, veszélyes fa kivágás. Tel.:
30/432-7073
Lakható présház szôlôvel, gyümölcsössel a kisvonat mentén Hátihegyen eladó. 30/957-3170.
SUPERAL ABC Balatonfenyves
Fenyvesi u. 79. alatt vasárnap is
nyitva tart!
Tanárnô tanulói felkészítést vállal
matematika és kémia tárgyakból.
70/541-3042
B.fenyvesen eladó kitûnô állapotban, olcsón 2 db fotelágy és 1 db
mosogatószekrény csepegtetôtálcás, zománcozott. Érd.: 20/4919702 telefonon.
Eladó Keszthelyen 6 lakásos társasházban I. emeleteti 54 m2-es
cirkófûtéses, újszerû, még nem
lakott lakás. Fedett gépkocsi beállóval, a kastélyhoz közel. Érd.:
20/992-5103
Balatonfenyvesen külterületen, a
régi 7 es út mellett 1,4 ha rét eladó. Érdeklôdni: 85/460-295 és
30/287-7852
Eladó 1 db új (1,5 m×2,3 m) szép
szônyeg ár: 15 000 Ft. Hozzá illô
2 db (0,8 m×1,5 m) szônyeg ár:
4000 Ft/db Továbbá 1,8 × 2 m ágybetét ár: 25 000 Ft, és 20-as gyerek kerékpár ár: 25 000 Ft Érd.:
30/520-4789 Potecz Iparcikkben.
Jó állapotban lévô számítógépes
asztal forgós székkel eladó. Tel.:
30/545-8098.
Jó állapotú, tiszta lakókocsit keresek megvételre Balatonfenyvesen.
Tel.: 70/547-4022.

2015. SZEPTEMBER
– Pernecz József ács-állványozó,
vállalom régi tetôk felújítását, belsô tetôterek, falak burkolását, teraszok, tornácok, autóbeállók, pavilonok készítését. Tel.: 70/347-0951
– Régi lemezek és lemezjátszó eladó! Tel.: 85/360-057
– 400 literes Zanussi fagyasztó láda
35 000 Ft-ért, 240 literes Whirlpol
hûtôszekrény 25 000 Ft-ért ELADÓ! Érdeklôdni: Tel.: 30/620-4334
– 4 db 155/80R 13-as Semperit gumi felnivel és dísztárcsával valamint 6 m hosszú 4,5 méterre kitekerhetô napernyô eladó. Tel.:
30/558-359
– Kenyérsütô gép (elektromos, minimálisan használt), és jó állapotú
rokka eladó Balatonfenyvesen.
Tel.: 20/925-0129
– 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
Az apróhirdetések közzététele díjmentes, a hirdetések tartalmáért
felelôsséget nem vállalunk!
A Községi Könyvtár
nyitvatartási ideje:
Augusztus 24-tôl
Hétfôtôl, péntekig:
10–12, 13–16 óra
telefon: 85/560-330
e-mail:
konyvtar@balatonfenyves.hu

Októberi számunk lapzártája
2015. szeptember 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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Klasszikus hangvarázs

Az idei nyár komolyzenei meglepetése a balatonfenyvesi Kultúrtér szabadterén, a zsúfolt nézôtér elôtt,
augusztus 8-án megtartott „Klaszszikus hangvarázs” címû mûsor volt.
A Klasszikus Zenei Kör mûvészei
ezen az estén jubileumukat újabb
meghívott szereplôkkel ünnepelték.
Megható volt a nyitányként felcsendülô Gluck Boldog lelkek tánca c. darabjának triós feldolgozása, mely
Baranyay László, dr. Hollósi Mihály
és Laczó András elôadásában azokra emlékezett, akik az elmúlt évek során, a sors hívó szavára távoztak el a
közönség soraiból. A Balatonlellérôl
érkezett Sotto Voce Énekegyüttes
Horváth Csilla énektanár vezetésével
a mûsor elején új színfoltot hozott a
programba, s az ôket követô, helybéli
zongorista tehetség, Veress Ábel
konzervatóriumi hallgató Bartók Tizenöt magyar parasztdalának elô-

adásával már az ifjúság bekapcsolódását jelezte a mûvészfellépôk között.
Dr. Hollósi Mihály Mozart Románcát
és Menüettjét játszotta klarinéton,
a Fejes házaspár Mendelssohn és
..
Saint-Saens egy-egy mûvével, Farkas Sándor hegedûmûvész Berlinbôl
Wieniawsky Legendájával és Pugnani-Kreisler Preludium és Allegro c.
darabjával szerepelt nagy sikerrel.
Cassado Intermezzo-ja és Fauré Elégiája Szödényi-Nagy Enikô elôadásában az elmélyülés irányába terelte
a hallgatóság figyelmét. Baranyay
László Liszt-díjas zongoramûvész
Debussy A boldog sziget c. kompozíciójának átélt játékával és számos
mûsorszám zongorakíséretével aratott nagy elismerést.
A zenei est záró programja könnyedebb „vizekre evezett” az eddig bevált szokások és elvárások szerint.

FENYVESI ÚJSÁG
Hiszen a teltházas közönség nagy
része kifejezetten a szabadtéri koncert idejére idôzíti már évek óta a
szabadságát, s hódol részvételével
a klasszikus hangok varázsának.
Laczó András Bartók-Pásztory Dittadíjas operaénekes és Geszthy Veronika, a budapesti Operettszínház
énekmûvésze pedig mindig gondoskodik a látványosabb és magyaros
kedélyeket megmozgató produkcióról. Az idei nyáron Johann Strauss
Cigánybáró-jából Szaffi dala, Barinkay belépôje és a „Ki esketett” kezdetû, jól ismert duett hangzott el a szólisták temperamentumos elôadásában, majd a Fejes Antal hangszerelte
Fináléban megszólalt a szereplôk
Kamarazenekara és a Sotto Voce
Énekegyüttes is. Az utolsó számot
majdnem minden nézô dúdolta magában, hisz a szöveg kifejezô ereje
meghatározta az est küldetését:
„Mert a szív és az ész, Együtt mindenre kész, Mindig elôre nézz, Légy
merész, s tettre kész!”
A jubileumi est elôremutató eseményeként a szereplôk az elmúlt 15 év
képes albumát nyújtották át Lombár
Gábor polgármesternek, aki reagálásában Balatonfenyves jövô évi négyes jubileumának terveivel, a testvérvárosok bevonásával ismertette
meg a jelenlévôket. Hisz, mindenki,
aki a szereplôkhöz és a közönséghez
hasonlóan magáénak érzi Balatonfenyvest, sokat tud tenni a település
arculatának, kulturális értékeinek a
formálásáért.
Fejesné Pálfi Zsuzsa

Iskolakezdôk
Szeptember elsején megkezdôdött a 2015/16-os tanév a
Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskolában is.
Tíz elsô osztályos kezdi meg
tanulmányait: Ambrus Viktória, Barnaki Bianka Zsuzsanna, Belányi Nemjámin, Buza
Boglárka, Buza Ilka, Dallos
Imre Levente, Elekes Martina,
Nagy Márk, Perlaki Szabolcs,
Vinkler Zorka Anna. Osztályfônökük Nagyné Keszte Jolán.
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Fafaragó tábor

A fafaragó tábor alkotói a 2016. évi
évforduló sorozatra való felkészülés
jegyében dolgoztak. Azon túl elkészült a Géza parkban lévô apró fenyô
arborétumunk tábláit tartó még hat
darab hiányzó faragott oszlop is, és
két mellszobor. Ruda Gyulának,
Stefán Jánosnak, és a konyha dolgozóinak ezúton köszönjük a tábor támogatását.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy Balatonfenyves Önkormányzat Képviselô-testületének a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete alapján a gyûjtôedényt
a szállítást megelôzô egy nappal korábban lehet csak a közterületre kihelyezni. A hulladék nem megfelelô idôben történô kihelyezése rontja a település tisztaság képét.
Balatonfenyves környezetének és tisztaságnak megóvása közös érdekünk, kérjük, tegyen Ön is érte!
Tájékoztatásul ismételten közöljük a szállítási napokat:
SZÁLLÍTÁSI NAP
HÓNAP

VEGYES KOMMUNÁLIS
NAPPAL

SZEPTEMBER

6

SZELEKTÍV
ZÖLD

ÉJSZAKA

PAPÍR, MÛANYAG

ÜVEG

7, 14, 21, 28

21

21

2, 16, 30
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Egy kis foci
Az idei évben immár második alkalommal rendezte meg a község a
Balatonfenyves Kapitány baráti focitalálkozó a fenyvesi általános iskolában lévô mûfüves pályán.
A „bajnokság” egy évvel ezelôtt indult
el egy baráti társaság kezdeményezésére és szervezésében azzal a
céllal és hagyományteremtô szándékkal, hogy közelebb hozza a településünkön nyaraló baráti társaságokat a helyiekkel, a meghívott csapatok tagjai nyaralóvendégek és hozzátartozóik, szurkolóik ellátogassanak
Balatonfenyvesre.
Az augusztus elsején megrendezett
sporttalálkozón tíz csapat vett részt.
A sportszerû, jó hangulatú torna az
eredményhirdetést, díjak kiosztását
követôen a Kapitány büfében megtartott fergeteges partyval zárult.
A torna végeredménye:
1. hely Kapitány Büfé (Balatonfenyves)
2. hely Balatonberény
3. hely Almalé (Nagykanizsa)
4. hely Kanizsai Barátok
Vígasz ágon:
1. hely Hétfô SE (Zalaapáti)
2. hely (Nagykanizsa) Batthyány
3. hely Dream-Team (Nagykanizsa)
4. hely Nyár 2 (Kaposvár)
Legjobb játékos: Schuller Ferenc
Legjobb kapus: Kotnyek Zoltán
9. hely Balatonfenyves Önkormányzat
10. hely Nyár 1 (Kaposvár)

*
A szokásosnál korábban – augusztus
végén – rendezték meg Kismaroson
a Székely kupa labdarúgó tornát.
Balatonfenyves csapata remek játékkal
csak épphogy lecsúszott a dobogóról.
A harmadik helyért lejátszott mérkôzésen Zetelaka ellen 1 : 1 arányú dön-

tetlent követôen büntetô rúgások döntöttek az ellenfél javára. A csapat jó játékának is köszönhetô, hogy kapusunkat választották a torna legjobb hálóôrének. A mérkôzéseken és a közös
programokon túl szép számú küldöttségünk – Budapest és Visegrád között – emlékezetes hajókirándulással
tette tartalmasabbá a szabad idejét.

Jól
mozdultunk!
Vonyarcvashegyen Balatonfenyves kiemelkedô eredményt
ért el összesítésben a Mozdulj
Balaton sporttalálkozón. Második helyezést streetballban és
strandfutballban, de az ezüstérmek mellett a legsportosabb
település 3. helyezett díját is
megszerezte a kétparti települések között.
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Liciten fenyvesi Tóth Árpád mûvei
Özvegyének, családjának adománya és közremûködése tette
lehetôvé, hogy augusztus tizenötödikére aukciót szervezzünk a
községháza kiállító termében tavaly elhunyt mûvész barátunknak,
fenyvesi Tóth Árpádnak.
A cél az volt, hogy az árverésre
bocsátott húsz alkotás értékesítésébôl minél nagyobb bevételre tegyünk szert, részben fedezenedô
a településünk születése 120. évfordulójára megjelenô Tóth Árpád-album költségeit. Az alkotásokat Szombathy Bálint mûvészeti író mutatta be, a licitet dr. Buza
Péter vezette.
Mind a húsz festmény, grafika,
montázs az egységesen hirdetett
induló árnál, a tízezer forintnál
magasabb áron kelt el. Mindösz-

Vizes Nap
Idén nyáron elôször rendezte meg
a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület a Polgármesteri Hivatallal
együttmûködve a fenyves-alsói
strandon a Vizes Napot. A tavalyi
évben átadott sporteszközöket is

szesen közel négyszázezer forintért ütötte le az árverésvezetô a
húsz tételt. A Fenyvesen szokatlan társas és jótékonysági ese-

ményt szép számú közönség izgulta végig. A legmagasabb leütési ár 40 000, a legkisebb 12 000
forint volt. (B. P.)

bevonva, különféle, a vízhez köthetô játékos feladatokkal vártak minden korosztályt. A legnagyobb sikert a vízibombacsata aratta. Akik
idén lemaradtak róla, jövô nyárom
pótolhatják: a szervezôk hagyományt kívánnak teremteni a rendezvénybôl.

Kultkikötô

Sok gyerek, népes közönség élvezte a Batyuszínház elôadását.
Színpadi produkciójuk címe: Hófehér és Rószapiros
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