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Kitört a nyár! A nyaralópolgárok is – akik eddig
sokan csak a hétvégeken engedhették meg ma-
guknak ideutazni, hogy rendbe hozzák a portát,
mint illik minden tavasszal –, mire ezek a sorok
megjelennek, beköltöztek már nyári otthonaikba.
Az élet a rendes kerékvágásba zökkent. Persze
most is vannak sokan olyanok, akik egy-két napra
nyitják ki a házat, s nincsenek már ott, amikor a
Zöldfok gyûjtôautói befordulnak az utcájukba. És
akkor ugyanazt a dilemmát kell megoldaniuk, mint
márciusban, áprilisban, májusban. Hogy mit kezd-
jenek a két nap alatt összegyûlt háztartási hulla-
dékkal? Ha kiteszik a kukát, a legkevésbé sem 
biztos, hogy amikor legközelebb megérkeznek, lesz
mit visszavinniük az udvarukra… Ha plasztikzsák-
ba rejtve támasztják a kertkapuhoz – most már
megtehetik, engedi a helyi szabályozás –, szinte
biztos, hogy a kóbor négylábúak megbontják a
„csomagolást”. Megint mások – ha a hulladékcso-
mag terjedelme nem túl nagy – belegyömöszölik a
közterületi hulladékkosarakba. Vagy nekitámasztják
a nagyobb pakkot valamelyik útjelzô oszlopához.
Miközben persze fizetik a szolgáltatást, anélkül,
hogy bármiféle ellenszolgáltatást kapnának érte.
Ugyanakkor a község, persze ezt is a mi adónkból,
milliókat költ arra minden évben, hogy a közterületi
rendetlenséget felszámoltassa az erre szerzôdött
céggel.
Nincs jó megoldás. Tudja ezt a hivatal is, de persze
szeretné mégis, hogy rend legyen, s hogy ne fizes-
sen rá túl sokat a helyzetre, amelyre valóban nincs
jó megoldás.
Kell, hogy legyen valamiféle termékeny kompro-
misszum, s utána néztem: kezd is formálódni a hi-
vatali gondolkodásban. Arra jutottak: ha valaki a
gyûjtés napja elôtt elutazik az ingatlanáról, tegye
mégis csak ki a csomagját a kerítése, kapuja mellé,
zsákban. Még mindig akkor a legkevesebb a gond,
ha a négylábúak szétszedik. Persze ne tegyék a
közterületre, ne a szomszéd elé, ne a buszmegál-
lók fakosaraiba.
Azt hiszem, nekem is támadt egy termékeny gon-
dolatom! Talán lehetne a falu elején és a végén 
– netán a közepén is – egy-egy nagyobb kapacitá-
sú útszéli edényt elhelyezni ezeknek az utaztatott
pakkoknak. S miközben a nyaralópolgár búcsút int
a határon szeretett Fenyvesének, szabályosan sza-
badul meg a szemetétôl. Anélkül, hogy szórná akár
azt, akár a  pénzünket… (-uz-)

„A balatonfenyvesi Központi szabadstrand szolgál-
tatásainak mennyiségi és minôségi fejlesztése a
család- és kerékpárbarát szolgáltatások jegyében”
címû nyertes DDOP pályázat ütemterve alapján ja-
vában zajlanak a parton a beruházások.
Megtörtént a településközpont forgalomtechnikai
felülvizsgálata is. A Bakay–Kölcsey–Balatonpart–
Tinódi utcák közötti területen közlekedési táblák,
behajtás-gátlók kerültek kihelyezésre. Új útburkolati
jelek kerültek felfestésre. Mindezekkel a Központi
strand környékének közlekedési viszonyait szeret-
nénk egyszerûbbé, biztonságosabbá, szabályozot-
tabbá tenni.
Hamarosan átadásra kerül a Központi strandon a
több mint háromszáz négyzetméter alapterületû 
lídósított öböl, mely az Eperjesi utca vonalától kissé
nyugatra várja majd az ilyesféle szórakozásra vágyó
kicsiket (lásd Márton László felvételét). A beruházás
részeként – a kerékpáros turizmus elôsegítése 
érdekében – 260 kétkerekû egyidejû elhelyezésére
alkalmas tárolók épülnek meg június végéig.

ÖBÖL A PARTON
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Nekem jutott az a megtisztelô feladat,
hogy átadjam Balatonfenyves lakossá-
gának Zetelaka Önkormányzatának és
lakóinak meleg baráti üdvözletét és jó-
kívánságait ezen a mai felemelô szép
ünnepségen. Kerek évfordulókat ülünk,
a 115 éves települését, a 20 éve önálló
települését és a 15 éves testvér-telepü-
lési kapcsolatunkat. Mindegyik a maga
nemében egyedülálló, de hozzánk leg-
közelebb a 15 éves testvér-települési
kapcsolat áll.
Tizenöt éve, hogy Balatonfenyves köz-
ség baráti jobbot nyújtott felénk, azok-
ban az idôkben, amikor még elevenen
égetett minket a kissebségi létünkben
elszenvedett mindenféle megaláztatás,
Balatonfenyves község és akkori veze-
tôsége volt az elsôk közt, akik testvéri
szeretettel, baráti hûséggel visszaad-
ták nekünk a hitet, hogy mi székelyek 
is a magyar nemzet egyenértékû tagjai
vagyunk.
1996 szeptember 7-én aláírtuk Bala-
tonfenyvessel a testvértelepülési szer-
zôdést, amelyben többek között az áll,
hogy „községeink kulturális és gazda-
sági együttmûködését minden erônkkel
segítjük, különösképpen az ifjúság tes-
ti és lelki nevelésének érdekében”, va-
lamint az, hogy „községeink lakossága
ismerje meg a másik földrajzi, kulturá-
lis, gazdasági sajátosságait és népi
hagyományait”. Én azt hiszem, hogy
ezekbôl a célkitûzésekbôl sokat meg-
valósítottunk, rendszeres a kapcsolat a
két település között, azt is lehet mon-

dani, hogy példaértékû. Ugyanakkor
Balatonfenyvesen keresztül megismer-
hettük lengyel barátainkat is.
Minden alkalommal elmondom, hogy ez
a barátság nagyon fontos nekünk, mivel
megerôsít abbéli hitünkben, hogy mi is
az anyanemzet tagjainak valljuk magun-
kat. Jóllehet a történelem vihara a szé-
lekre sodort minket, sôt határt is emelt
közénk, kultúránk, nyelvünk elszakítha-
tatlan szálakkal fûz az anyaországhoz,
minden országhatár és tôlünk független
hatalom gördítette akadályok ellenére.
Ezt bizonyítja az is, hogy a Nagyküküllô
partján, a Hargita alján is szépen beszé-
lik a magyar nyelvet, magyarul imádkoz-
nak és magyarul éreznek.

Nagy szomorúság volt számunkra 2004
december 5-e, amikor úgy éreztük,
hogy újra magunkra maradtunk. Óriási
jóvátétel, hogy a mai magyar kormány
javaslatára a Parlament elfogadta a 
kettôs állampolgárságról szóló törvényt.
Ami azt is jelenti, hogy az a zetelaki né-
ni vagy bácsi, aki 1918 elôtt született,
leélte életét Zetelakán, a feje fölött hú-
zogatták a határt, újra magyar állampol-
gár lehet. Én már meg is tettem csalá-
dommal együtt itt Balatonfenyvesen.
Ma öt éve – újra kerek évforduló – hogy
megkaptam Balatonfenyves díszpolgá-
ra címet. Én úgy érzem, hogy nincs an-
nál nagyobb kitüntetés és elismerés,
mint egy magyarországi település dísz-
polgárának lenni. Tudom, hogy ez fel-
adatokkal is jár és próbálok ennek meg-
felelni.
Tizenöt éves balatonfenyvesi tapaszta-
latunk felhatalmaz arra, hogy kijelent-
sük: sokat fejlôdött a település ebben
az idôszakban. Én úgy gondolom eb-
ben nagy érdeme van a faluvezetésnek
is, de nagy érdeme van a község min-
den lakójának.
Mi Erdélyiek mindig örülünk a magyar-
országi testvér-települések gazdasági,
kulturális és mindenféle megvalósításai-
nak, értékteremtésének. Úgy gondoljuk,
hogy minél erôsebb, virágzóbb az
anyanemzet, annál több jó példát kíván
szolgáltatni a továbblépésre nekünk,
országhatáron kívül rekedteknek.
Kívánok a 115 éves és a 20 éve önálló
Balatonfenyves lakosságának minden
jót, Isten áldásában gazdag eszten-
dôket. Erôt és kitartást az önkormány-
zatnak és a polgármester úrnak, ked-
ves barátomnak.Kiállítás a jubileumon a Kacskovics-villában (fotó: Márton László)

Évfordulós üdvözlet
Sebestyén Csaba, Zetelaka polgármestere függetlenségünk jubileumán elmondott beszédét idézzük az alábbi-
akban: újra megemlékezve arról, hogy Balatonfenyves idén májusban ünnepelte önállósága kivívásának husza-
dik évfordulóját.

Kövér László is vendégünk volt az ünnepeken
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2011. május 19-én névadó ünnepsé-
get rendeztünk. Nevet adtunk az óvo-
dánknak. A hétköznapi és általános
Napköziotthonos Óvodát felváltotta
az egyedi és egyéni Kisfenyô Óvoda
elnevezés.
A névadást hosszas elôkészítô mun-
ka elôzte meg: hosszú idôn keresz-
tül gyûjtöttük a szülôk ötleteit, ja-
vaslatait és természetesen kiegészí-
tettük a magunkéval. A sok virágnév
és természeti jelenség, illetve a Ba-
laton adta lehetôségek közül a kis-
fenyô elnevezés aratta a legnagyobb
sikert.
„Mi szülôk vagyunk az óvoda kereszt-
szülei!” – fogalmazott ünnepi beszé-
dében Tóthné Csetei Zsófia SZMK
elnök. Ôt megelôzôen Lombár Gábor
polgármester és Katóné Antal Yvette
közoktatási szakértô, a kaposvári
Pedagógustovábbképzô- és Szolgál-
tató Intézet munkatársa méltatta óvo-
dánkat és az intézményben folyó
munka minôségét.
Az ünnepség fényét tovább emelte
gyermekeink verses, dalos játéka, 
illetve Slezák Domonkos zenés elô-
adása.

Legvégül Hackl Szilvia az óvoda
vezetôje leplezte le az épület homlok-
zatán elhelyezett feliratot, valamint
azt a két kis fenyôt – köztük egy mo-
solygó napocskával – melyet Takács
Tamara népi iparmûvész készített el
mázas kerámiából.
„Soha ne hullasd el a leveledet. Akkor
is virulj és zöldülj, amikor a többiek

levéltelenül sorvadoznak. Te légy a
legdélcegebb és legszívósabb min-
den társad között, élj meg mindenütt.
Légy az emberek öröme…!” E sorok-
kal kívánok minden óvodás gyermek-
nek, szülôjének és az óvoda dolgo-
zóinak jó egészséget és eredményes
éveket!

H. SZ.

2011. május 21-én rendezték meg a
II. Kistérségi Egészségnap Fonyó-
don, ahová óvodás gyermekeink is

meghívást kaptak. Két öt fôs csapat-
tal képviselték településünket. Külön-
bözô ügyességi és gyorsasági felada-

tokban mérhették össze erejüket, rá-
termettségüket. „Fenyvesi Super-
man” csapatunk mindenki nagy örö-
mére harmadik helyezést ért el.
Gratulálunk nekik! „Kisfenyô” nevû
csapatunk is szépen, ügyesen szere-
pelt. Az ô eredményüket, részvételü-
ket is éremmel jutalmazták. Minden
résztvevô gyermeket a szervezôk
vendégül láttak szendvicsre és fris-
sítôre. Az eredményhirdetés után 
pedig élvezhették az ugrálóvárat és
kipróbálhatták rátermettségüket a
mászófalon is.
Amíg a gyerekek az ugrálásban és 
a mászásban fáradhattak ki, addig a
vállalkozó kedvû anyukákat Schobert
Norbi mozgatta meg.
Mindannyian mozgalmas, kellemes
délután részesei lehettünk. Köszön-
jük a meghívást, reméljük jövôre is
ott lehetünk! 

Nevet adtunk az óvodának

Óvodások sikere az Egészségnapon
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Te szedd!
Az igényes környezet megteremtése
közös érdekünk. A tisztaság, a rend
megvalósítása és megvalósulása,
ami testünk és lelkünk egészségéhez
is szükséges, ma az oly sokak által
lelkiismeretlenül szennyezett környe-
zetben egyre több problémát jelent.
Természetesen nem csak a keríté-
sen, az ajtón belül kell érvényesülnie
az érdekeinket szolgáló rendterem-
tésnek, de szûkebb és tágabb lakó-
helyünkön is.
A legtöbbet akkor tehetünk, ha mi
magunk is vigyázunk környezetünk-
re, gyermekeinket már kis koruktól
úgy terelgetjük, arra neveljük, hogy a
szemét eldobása helytelen cseleke-
det, és mindenkinek jót teszünk az-
zal, ha az eldobott hulladékot fel-
szedjük.
A prevenció és környezetünk tiszta-
sága iránti igény vezetett minket arra,
hogy az országosan meghirdetett 
TE SZEDD! akcióhoz itt Fenyvesen is
csatlakozzunk, május 21-én.
Az óvodában, iskolában, interneten
meghirdetett akciót az önkormányzat
is támogatta, a rendelkezésre bocsá-
tott zsákokkal és kesztyûkkel. Az ovi-
ból és az iskolából egyszerre induló
két csapat az árkokat, Balaton-, és
vasútpartot tisztította meg, és töm-

ködte zsákokba a lim-lomot, kommu-
nális hulladékot. A pici óvodás, kisis-
kolás gyerkôcök egymással verseng-
ve futottak  a „zsákmányért” a forró-
ságban: „ki tud többet összeszedni”
jelszóval. A lelkes, kedves apróságok
rendesen kitikkadtak (velünk együtt)
a melegben. Persze ez nem akadá-
lyozta meg ôket abban, hogy a stran-
don még egy jót focizzanak, és elfo-

gyasszák Bíró Irénke néni finom po-
gácsáit.
Külön köszönet illeti azokat, akik a
szombat délelôttjüket erre a nemes
célra áldozták. Bízom abban, hogy a
kis létszámú részvétel a nagy meleg-
nek és a szerény kampánynak kö-
szönhetô. Ôszintén remélem, hogy
jövôre többen csatlakoznak hozzánk!

Stamlerné  B. Kata

A tavaszi atlétikai versenyidôszakban
is remekeltek iskolánk diákjai. Már-
ciusban a mezei futással indult az
idény, ahol három korcsoportban, 
4. és 8. osztályosok álltak rajthoz. Ki-
magasló teljesítményt nyújtott Fenyár
Roland és Tokaji Kitti. Ôk és a nyolca-
dikos fiú csapat is továbbjutott Mar-
caliból, a megyei versenyre, Kapos-
várra. A népes mezônyben Fenyár
Roland az ötödik helyen végzett, így
egy hellyel maradt le az Országos
versenyrôl. Májusban a négypróba,
és ötpróba csapatbajnokságon foly-
tatták a versenyzôk a sikeres szerep-
lést. Marcaliban, a Városkörnyéki 
Diákolimpián a hatodikos lányok, és
a nyolcadikos fiúk csapata is a har-
madik helyen végzett. Gratulálunk!

Jól sikerült próbák

Fotó: Márton László
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2011. május 28-án, szombaton még
a rossz idô sem vette el a kedvünket
attól, hogy gyermekeinket ünnepel-
jük. A Nagystrand helyett az iskola
sportcsarnokában tartottuk meg ren-
dezvényünket. A horgászverseny
szombaton elmaradt, helyette vasár-
nap reggel vetélkedtek a gyerekek.
Eredményesen pecáztak – a kifogott
hal súlya szerinti sorrendben – Kapi-
tány Kira, Stamler Kata, Tóth Levente
és Mátyás, Vörös István, Kémenes
Dani, Vágner Benedek, Szirmai Sza-
bolcs, Vörös Balázs, Péter Márk,
Kôvári Adrián, Kolip Márton, Kemény
Zsombor, Várnagy Ajsa. Minden
résztvevônek gratulálunk! A nagy 
sikerre való tekintettel a jövôben
többször lesz lehetôségük, hogy
megmérettessék horgásztudásukat!
Reméljük legközelebb a sétavitorlá-
zásra is alkalom nyílik.
Az „Ákom-Bákom” Bábcsoport fara-
gott bábokkal, a Kiskondás címû
színvonalas elôadásával vidám, él-
ményekben gazdag pillanatokkal
ajándékozta meg a közönséget.
A péntek délután alkotott Pillekô sza-
badtéri játékokat szombaton kifest-
hették a gyerekek. Ezek az alkotások
jelenleg az iskola udvarán, nyáron
pedig a Turisztikai Egyesület irodájá-
nál megtekinthetôk és kipróbálhatók.
Az öko-játszósaroknál természetes
alapanyagú játékokat próbálhattak ki
kisebbek és nagyobbak. A fafaragók
az érdeklôdôknek lehetôséget adtak,
hogy saját dísztárgyat készíthessenek.
Nagy sikere volt a Hennafestésnek.

A kézmûves asztalnál is ügyeskedtek
a gyerekek. A foltvarrók bemutatójá-
nál érdekes, szép munkákat láthat-
tunk. Nagy érdeklôdés volt a Turul
Gyógyszertár által szervezett fogá-
szati szûrésnek, testtartás vizsgálat-
nak, homeopátiás tanácsadásnak és

egyéb ajánlataiknak. Értékes ajándé-
kokat kaptak a rajzpályázat nyerte-
sei, résztvevôi. A Tûzoltóság és a
Rendôrség autóiban a szirénákat szí-
vesen tesztelgették a kicsik. Zotya és 
Niki bohóc jól megnevetette a gyere-
keket. A Déli Part együttes mûsorára
pedig jót buliztunk. Befejezésül pedig
a táncházban mulattunk. Végezetül
még este a Nagystrandon a Zenepa-
vilonnál a Marcato ütôegyüttest hall-
hattuk. A szervezésben segítôknek
köszönjük a fáradhatatlan munkát!

Külön köszönet a Balatonfenyvesi
Turisztikai Egyesület tagjainak, a 
Fekete István Általános Iskola igaz-
gatónôjének és munkatársainak, a
lelkes szülôknek, a nagystrandon
lévô büfésor támogatóinak (Anett 
Büfé – Boszorkánykonyha, Cocktail
Terasz, Lángosda, Marika Büfé, 
Naphal Büfé, Osváth Cukrászda, 
Robinson Pizzéria, Vitorlás Büfé),

Kalmár Lajosnak a horgászverseny
lebonyolításáért, Tapolcai Sándor és
Garai Imre fafaragónak, a Turul
Gyógyszertárnak! Az elmaradt prog-
ramokat lehetôség szerint utólag
megrendezzük. Figyeljék szórólapja-
inkat, honlapunkat!

Kôváriné Gyuricza Zita
turisztikai menedzser

www.balatonfenyvesen.hu, 
info@balatonfenyvesen.hu

70/304-0440

Gyereknapi túra
Május 27-én, pénteken reggel a vasútállomáson gyüle-
keztünk, hogy kezdetét vehesse balatongyöröki túránk.
A pályaudvarról már izgatottan indultunk a tanösvény 
felé, ahol az osztályok összemérhették tudásukat a külön-
bözô feladatok megoldásával. Amíg várakoztunk egy
pihenôhelyen, birtokba vettük a játszóteret. Elsôként a 
6. osztály indult útnak. Meredek, köves utakon bandukol-
tunk felfelé. Az érdekes útvonalon a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park állatairól és növényeirôl tudhattunk meg sok
mindent a kihelyezett táblákról. Félúton egy szép kilátóról
megcsodáltuk a Balatont és a gyönyörû kilátást a hegyek-
re. A verseny végeztével egy büfében pihentük ki fáradal-
mainkat. A nagy melegben mindenki ivott-evett, majd iz-
gatottan várta az eredményhirdetést. A legjobb eredményt
a 4. osztály érte el. Ezután elindultunk a vasútállomás felé.
A vonatra várakozva kisétáltunk a mólóra. Három óra felé
már mindenki otthon pihent. Nagyon jól éreztük magunkat,
kíváncsian várjuk, hogy hova megyünk jövôre.

Tomisa Dorina és Lelkó Anna

Jó kedvünk volt egész nap!
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A falu 
gyógyszerésze
Hegedüs Józsefné, Enikô több
mint tizenhárom évig dolgozott a
fonyódi patikában, fél év óta ve-
zeti Fenyvesen a Turul Gyógy-
szertárat.

– Nagyon hamar, hatodikos koromban
döntöttem el, hogy ezt a szakmát vá-
lasztom. Bár sokan kérdezték, hogy
miért nem megyek inkább orvosnak,
nekem nem az volt a vágyam. Érdekes
módon a gyógyszerészetnek a patikai
része tetszett meg leginkább, az, hogy
közvetlen kapcsolatban állok a bete-
gekkel, így konkrétan tudok segíteni.
A tanítóimtól már korán megtanultam,
hogy mindig a beteg az elsô. Ez a
szakma a bizalomra épül, amelyet
nem elég megszerezni, hanem meg 
is kell tudni tartani. Gyakran elôfordul,
hogy nekem olyat is elmondanak, amit
még az orvosuknak sem. Éppen ezért
igyekszem mindenkinek felelôsséggel
segíteni. Ezen kívül évek óta van egy
internetes tanácsadó honlapom, ahol
ingyen szolgálom a rászorulókat.
– Sokoldalúságod bizonyítja, hogy
többek között a természetgyógyá-
szattal is foglalkozol.
– Igen, többen kérdezték is, hogy ezt a
kettôt hogyan tudom összeegyeztetni.
Már fiatal koromban is érdekelt a té-
ma, és bár az egyetemen nem tiltották
számunkra ezt a területet, nem is tá-
mogatták, hogy bôvebb ismereteket
szerezzünk. Egy fél év alatt lezavartak
minden alternatív gyógymódot, kezd-
ve a vízterápiától, a hagyományos kí-
nai orvoslástól a homeopátiáig. Aztán
dolgozni kezdtem, és szembesültem
vele, hogy az embereket mennyire ér-
dekli ez a fajta gyógyászat. Elég kelle-
metlen, mikor egy érdeklôdô többet
tud valamirôl, mint te magad, így el-
kezdtem továbbképezni magam. Sze-
rencsére éppen akkor indult egy tanfo-
lyam, és az elôzô munkahelyemen is
támogattak a tanulásban, így minden
összejött.
– Ha már homeopátia. Sokan a szó
jelentését sem ismerjük.
– Lényege, hogy a hasonlót a hason-
lóval gyógyítja. Természetes, növényi,
állati, ásványi eredetû, nagyfokú hígí-
tással készült szereket alkalmazunk,
mindegyiket egy adott betegségre fej-
lesztettek ki. Az adott homeopátiás
szert olyan tünetek esetén alkalmaz-
zuk, amilyeneket a kiindulási anyag
okoz mérgezés esetén (nagy dózis-

ban adagolva). Mivel ugyanazt a szert
több betegség esetén is használni
tudjuk, mindig a tünetek a mérvadóak.
Tudományosan bizonyított, hogy min-
den anyagnak egyedi rezgésszáma
van. A közvetítô anyag – amellyel hígí-
tanak – a víz, átveszi azt, a szerek 
ezzel együtt gyógyítanak. Nemcsak a
tüneteket szüntetik meg, hanem a ki-
váltó okot is, valamint az emberi szer-
vezetet igyekeznek a normál mûkö-
désre visszaállítani. Elônyük még,
hogy lehetôvé teszik az egyénre sza-
bott gyógykezelést, valamint együtt al-
kalmazhatók a hagyományos patika-
szerekkel. Persze a homeopátiának is
vannak határai, hiszen van az a pont,
amikor már csak az orvos és a gyógy-
szer tud segíteni. Bár az alternatív
gyógyászat egyre ismertebb, nem tud-
nám használni, ha nem tudnék együtt-
mûködni az orvosokkal és az egész-
ségügyi dolgozókkal. Igazán örülök,
mert itt bekerültem egy olyan csapat-
ba, amely lehetôvé teszi, hogy a feny-
vesieket széleskörûen ellássuk, nem-
csak a hagyományos gyógymódokat
alkalmazva.
– Jövôbeni terveid?
– Mindenképpen tanulni fogok, ez belsô
kényszer nálam. Például jelenleg csak
fülakupunktúrát végezhetek, szeretném
elsajátítani az akupresszúrát is. Készül
a patika honlapja, ehhez szeretném
még beindítani a webáruházat.Valamint
rövidtávú tervem, hogy nálam is meg-
vásárolhatóak legyenek a dr. Varga Gá-
bor-féle gyógygomba kivonatok, renge-
teg egészségmegôrzô tulajdonsága
van. Hosszú távú terveim közé tartozik,
hogy szeretném a faluban az egészség-
re nevelést még jobban elterjeszteni,
felhívni az emberek és fôleg a gyerekek
figyelmét az egészségtudatos életmód
és fôképp a megelôzés fontosságára.
Azt vallom, hogy egy betegség akkor
gyógyítható, ha valakit testileg-lelkileg
vizsgálunk, és a kiváltó okot szüntetjük
meg, nem csak a tüneteket.

Radák Kata

RÓMAI KATOLIKUS 
EGYHÁZKÖZSÉG
Balatonfenyves történelmében elô-
ször – fôtisztelendô Világos Gábor
személyében – újmisés katolikus
papot ad a római szentegyháznak.
Áldozópappá szentelésének helye
és idôpontja: Kaposvár Székesegy-
ház, 2011. június 25., 10 óra 30-kor
a püspöki szentmisében.
Újmiséi Balatonfenyvesen: Mária-
templomban június 26-án reggel 
9 órakor, a Szent Erzsébet plébá-
nia-templomban június 26-án dél-
után 5 órakor.
A szentmisék végén az újmisés
atya elsômisés áldást ad. Szeretet-
tel várunk mindenkit!

Ify Géza plébános

Iskolánk nyert a 
TIOP-1.1.1/07 pályázaton!
Örömmel értesítjük a diákokat és
szülôket, hogy a TIOP 1.1.1-07/1
Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program keretében meghirdetett, a
pedagógiai, módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktú-
ra fejlesztésére „A balatonfenyvesi
általános iskola módszertani meg-
újulásához szükséges informatikai
fejlesztés” címmel benyújtott pályá-
zatunkat támogatásra javasolták.
Iskolánkba így a következô hard-
vereszközök kerülnek: 12 db szá-
mítógép, 4 db tantermi csomag, 
1 db WIFI csomag, 1 db szerver, 
1 db szerver szoftver.
A pedagógusaink a pályázat kereté-
ben az új eszközök használatához
szükséges tíz órás képzésben ré-
szesültek. Reményeink szerint az el-
nyert számítástechnikai eszközök
segítik tanulóink ismereteinek elsajá-
títását, kompetenciáinak fejlesztését.

Turul Gyógyszertár
8646 Balatonfenyves Bocskai tér 1.,
tel: 85/560-012, 
e-mail: orieniko@gmail.com
Nyitva tartás: H–P: 8–17 óráig, 

Sz: 8–13 óráig.
Ha egészségügyi problémája van
és segítséget kérne, kérdezze szak-
értônket:
http://www.orvostudakozo.hu/Szak
emberValaszol/HegedusJozsefneE
niko
http://www.flavin7hydrogen.com/pa
ge/index.php?o=0&sw=630961
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FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Tóth Árpád.

Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter).
Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20.

Nyomdai munkák: Hivatalos Biztonsági Okmány-, Értékpapír és Menetjegynyomda Kft., 
Budapesten. MKM nytsz.: PHF/1296/ve/1993.

– Eladó! Félköríves zuhanykabin (nem hasz-
nált), 20 000 Ft, DVD állvány, éger színû,
6000 Ft, bonellrugós ágybetét (90×200 cm)
20 db 6000 Ft/db, ping-pong asztal (javí-
tásra szoruló) 10 000 Ft, akvárium áll-
vánnyal (200 literes) 15 000 Ft, gáztûzhely
(karancs, 3 lángos) 10 000 Ft/db, hôszi-
getelt ablakok (arany osztással, tok nél-
kül 5 db) 5000 Ft/db. Érdeklôdni lehet a 
20/917-4300 telefonszámon.

– A Csokonai utca 19. szám alatt várjuk
kedves vásárlóinkat! Kínálatunk: friss
tôkehús, baromfi, füstölt áru. Papp és 
Varga Bt., tel: 85/460-280.

– Elektromos robogó eladó. Érd.: 85/460-494.
– Tizenhét darab 240 centiméteres beton-

oszlop eladó. Tel: 70/327-3773.
– Kertépítés! Vállalom teraszok, komplett

kertek, kerti tavak, kerítés, járdák, térbur-
kolatok, tetôk készítését.
Valamint fûnyírást, sövényvágást, fakivá-
gást, tereprendezést. Tel.: 70/722-9554.

– A Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület
keres nyári gyakorlatra turisztikai szak-
iránnyal rendelkezô jelentkezôket.
Érdeklôdni lehet a következô telefonszá-
mon: 70/304-0440, illetve e-mail címen:
info@balatonfenyvesen.hu 
Kozmetika! Teljeskörû kozmetikai szolgál-
tatással várom minden kedves vendége-
met. Információ és bejelentkezés: Kovács
Brigitta 30/222-5606.

– Vállalok mindennemû bádogos munkát,
tetôfedést, -szigetelést, -javítást (lapos
tetôt is), festést, mázolást, burkolást és la-
kástakarítást. Tel.: 20/212-6203, Keszép-

Dach építôipari kereskedelmi szolgáltatói
Kft.

– A RESTI nyitva: 06–22 óra között minden
nap. Tavalyi árakkal és kilencféle hambur-
gerral várjuk vendégeinket!

– Veszélyes fák kivágását, hulladék eltaka-
rítását vállalom! Ország Sándor, Csokonai
utca 58. vagy a Bevásárló utcai zöldség-
bolt. Tel.: 30/226-9220

– Melegburkolás, parketta készítés, javítás.
Kovács Lajos, Fenyvesi utca, 30/403-0181.

– Vízvezeték szerelés, bádogozás! Fürdô-
szobák felújítása, dugulás elhárítás! 
Fûnyírás, kertrendezés, kisebb ház körüli
munkák elvégzése! 30/261-6308.

– Gitta fodrászat (férfi, nôi, gyermek) és kö-
römkozmetika (manikûr, pedikûr, mûkö-
röm) szeretettel várja vendégeit Balaton-
fenyves, Vörösmarty u. 15 szám alatti üz-
letében. (Virágbolt mellett). Igény szerint
Balatonfenyvesen házhoz megyünk. Beje-
lentkezés: fodrászat 30/321-4146, köröm-
kozmetika 30/716-3258.

– Veszélyes fák kivágása, fûnyírás, kertren-
dezés, takarítás, lakatosmunkák. Tel.:
85/362-151, 30/986-2565.

– Minden, ami villanyszerelés! Farkas And-
rás vállalkozó, Fenyvesi u. 214., tel.:
30/275-1577, 85/950-314.

– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó mester
vállalom régi tetôk felújítását, új tetô-
szerkezetek ácsolását, fedését, valamint
belsô burkolást és gipszkartonozást, kerti
pihenôk, teraszok, kocsibeállók elkészí-
tését. Balatonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.:
30/387-6573.

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

– Szakmunkák A–Z-ig! Vízszerelés, karban-
tartás, festés-mázolás, kômûves munkák,

APRÓ

KOCKAVADÁSZAT rovatunk – az
örvendetes anyagbôség miatt –
ebbôl a számunkból kimarad.
A legutóbbi rejtvény megfejtése:
…türelemjátékok. Az önkormány-
zat ajándékát Parragh Ferenc nyer-
te (Vadász utca 2.). Népszerû HÁZI
RECEPT rovatunk közleményét is
kénytelen nélkülözni az olvasó
most, júliusban, ha tudjuk, bepótol-
juk! (a szerk.)

Júliusi számunk lapzártája
június 30., 12 óra

A Fonyód-Balatonfenyves Alap-
szolgáltatási Központ Gyermekjó-
léti- és Családsegítô Szolgálat
ügyfélfogadási rendje Balaton-
fenyvesen: hétfôn, kedden, szer-
dán és csütörtökön 11 és 14 óra
között fogadjuk az érdeklôdôket.
(címünk: 8646 Balatonfenyves,
Kölcsey u. 30., tel.: 85/362-501, mo-
bil: 20/380-4098.
Szolgálatunk várja a lakosság ado-
mányait. Szívesen fogadunk mindent,
ami feleslegessé vált. Tisztelettel kér-
jük, hogy csak tiszta, használható, jó
állapotban lévô holmikat adományoz-
zanak, valamint hogy az adomány 
átadásának idôpontját telefonon szí-
veskedjenek egyeztetni a családgon-
dozóval. Az adományokat a szolgálat
havonta a ruhaosztás alkalmával in-
gyen adja át a rászorulóknak.
Segítségüket köszönjük.
A Fonyód–Balatonfenyves Alapszol-
gáltatási Központ Gyermekjóléti és
Családsegítô Szolgálata értesíti a
tisztelt lakosságot, hogy a következô
csütörtöki napokon, 8.30–10.30 kö-
zött tart RUHAOSZTÁST: június 16.,
július 21., augusztus 18., szeptember
15., október 20., november 17., de-
cember 15. Helyszín: Balatonfenyves,
Kölcsey u. 30.

felújítások, külsô és belsô munkák, nyara-
lók téli víztelenítése. Hívjon, mindent meg-
oldunk! 30/409-5803.

– Kerékpárok javítását és felújítását, min-
denféle házkörüli munkát (festés, hideg-
burkolás stb.) vállalok. Balatonfenyves,
Nimród u. 121., 30/693-1783.
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FENYVESI NYÁR

JÚNIUS
11. (szombat)
20.30 óra
After Eight zenekar mûsora
Helyszín: Zenepavilon

18. (szombat)
19.30 óra 
START zenekar mûsora
Helyszín: Zenepavilon

9. (szombat) 
19.00 óra
Golden’s zenekar mûsora 
Helyszín: Zenepavilon

16. (szombat)
20.30 óra
Mardi Brass Band jazz-koncert
Helyszín: Zenepavilon

23. (szombat)
20.00 óra 
Siposhegyi Péter: Balatoni 
gyöngyhalászok
Színházi elôadás
Helyszín: Kertmozi

AUGUSZTUS

4. (csütörtök)
19.00 óra
Népmûvészeti kiállítás 
Szomorú Piroska népi szövések, 
Garay Imre és Tapolcai Sándor nép
faragások
Helyszín: Községháza nagyterme20.00 óra

Hip-Hop Dance
Közremûködnek:
Starlight Dance Company
Freestyle Dance Factory
Helyszín: Zenepavilon

7. (vasárnap)
19.00 óra
A pécsi Bábovi Színház gyermek-
mûsora 
Helyszín: Kertmozi

14. (vasárnap)
Golden’s zenekar mûsora 
Helyszín: Zenepavilon

20.00 óra
Joker együttes mûsora
Helyszín: Csalogány strand

A mûsorváltoztatás jogát fenntart-
juk! A program bôvülésérôl, a ren-
dezvényekrôl folyamatosan tájéko-
zódhat a község honlapján, a pla-
kátokról, a községházán.

26. (vasárnap)
18.00 óra 
Zenés gyermekmûsor 
Rosta Géza elôadásában
Helyszín: Zenepavilon

20.00 óra
Hip-Hop Dance
Közremûködnek:
Starlight Dance Company
Freestyle Dance Factory
Helyszín: Zenepavilon

16. (csütörtök)
19.00 óra
Zalai képzômûvészek tárlatának
megnyitója
Helyszín: Községháza nagyterme

7. (csütörtök)
19.00 óra
Kiállítás megnyitó
Veszprémi képzômûvészek tárlata
Helyszín: Községháza nagyterme

20.00 óra
Hip-Hop Dance
Közremûködnek:
Starlight Dance Company
Freestyle Dance Factory
Helyszín: Zenepavilon

10. (vasárnap)
20.30 óra
Reggae Est
The Ivory Soul koncert
Helyszín: Zenepavilon

17. (vasárnap)
20.00 óra 
Wery-Take együttes mûsora
Helyszín: Zenepavilon

30. (szombat)
20.00 óra
Party Band együttes Rock & Roll
mûsora
Helyszín: Zenepavilon

5. (péntek)
20.00 óra
TO-PI Tánciskola bemutatója
Helyszín: Zenepavilon

13. (szombat)
20.00 óra
Phoenix együttes koncertje 
Helyszín: Zenepavilon

20. (szombat)
20.00 óra
After Eight zenekar mûsora
Helyszín: Zenepavilon

22–26. (hétfôtôl–péntekig)
Nemzetközi Fafaragó Tábor
Helyszín: Kertmozi

25. (szombat)
19.30 óra
Steve Taylor pánsípmûvész mû-
sora 
Helyszín: Zenepavilon

29. (szerda)
Hip-Hop Dance
Közremûködnek:
Starlight Dance Company
Freestyle Dance Factory
Helyszín: Zenepavilon

3. (vasárnap)
19.00 óra
A pécsi Bábovi Színház gyermek-
mûsora 
Helyszín: Kertmozi

JÚLIUS
2. (szombat)
20.30 óra
Borban az igazság – operett mûsor
a Tihanyi Vándorszínpad elôadásá-
ban
Helyszín: Kertmozi 
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