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Ha itt a nyár, gazdag kulturális program tarkállik 
a naptárnak nem csak a piros betûs napjain
Fenyvesen. Ahogy a tó más településein is.
Fesztiválok, családi mûsorok, játékos vetélkedôk,
kiállítások, rangos mûvészeti produkciók, zenés és
prózai elôadások, klasszikus és könnyûzenei kon-
certek, föllépôk a színpadokon.
Nem vitás, eltelt néhány esztendô, mire a Balaton
partján rájött arra minden döntéshozó, hogy a
közösség pénzébôl – amelynek egy és sokszor
jelentôs része éppen az idegenforgalmi bevéte-
lekbôl, a nyaralópolgárok adóiból származik –
áldozni kell a kulturális kínálat bôvítésére, gaz-
dagítására, mert különben nem jön, nem jön szí-
vesen a vendég. Aki akár még egy-egy számára
fontos programért is felkerekedik, és néhány nap-
pal megtoldja az itt tartózkodást, ha a helyet
kellemesnek találja, de fordítva nem mûködik a
dolog, kevés a település neve, hagyományos vonz-
ereje önmagában ahhoz, hogy ellátogasson ide,
aztán vagy van valami nézni, látni, szórakozni való
– vagy nincs…
A Zimmer frei igénytelen szobáiban éjszakázni,
lemenni reggel a partra, lángost és kukoricát enni,
fürödni az evésszünetekben, visszavonulni este…
Ez ma már nem jelent elég vonzerôt, és fôleg nem
alkalmas arra, hogy a számos és egyre gyarapó-
dó kínálat versenyében egy-egy parti község-
közösség helytálljon a nyár piacán.
Balatonfenyves egész, négy generációváltást je-
lentô történetében mindig arra volt büszke, hogy
családias, barátságos világot kínál a pihenni
vágyóknak, azoknak, akik fôleg a (nagy)városok-
ból érkeznek, ha nem is egy lakatlan szigetre, de
oda, ahol nem csak a szomszéd, de az utca is
csendes, nyugodt, otthonos. És nem vitatható,
azok, akiknek családja generációk óta ide jár, itt
épített vendégházat magának és famíliájának,
fôleg, ha az idôsebb nemzedékhez tartozik, most
sem vár mást, ennél többet, fôleg nem nyüzsgô
zajos-vidám mutatványosdit. De tudomásul kell
venni Fenyves minden polgárának, hogy az idôk
idônként trendet váltanak. És az életképesség
megôrzése – ami az egész közösség érdeke –
többek között azon is múlik, sikerül-e a régi érté-
keket is átmentve gazdagítani itt, minálunk is a nyár
kínálatát.
Fenyves elindult ezen az úton. Évrôl-évre gazdagabb
a program, és színvonalasabbak a produkciók.
Befektetés ez, semmi más. A jövô esélyeiért. (-uz-)

Július elsejétôl fogadja az érdeklôdôket a Ba-
latonfenyvesi Turisztikai Egyesület információs iro-
dája. A település központjában, az egykori kert-
mozi épületében – a korábbi horgászbolt helyén –
kialakított iroda szezonban a hét minden napján
9–23 óráig áll az érdeklôdôk rendelkezésére.
– Az általános információk mellett egyesületünk,
valamint tagjainak kiadványai, a Magyar Turizmus
Zrt. Balatonnal, illetve vonzáskörzetével kapcsola-
tos anyagai egyaránt elérhetôek itt – mondta el a
Turisztikai Egyesület vezetôje. Tóth József kiemel-
te, hogy a központi strandon információs pontot
mûködtetnek a nyári hónapokban, ahol szolgáltatá-
saik jelentôs részével ugyancsak jelen vannak.
Az ünnepélyes átadáson elhangzott, hogy folyama-
tosan fejleszteni kívánják szolgáltatásaikat, fôsze-
zonban igény szerint növelik a nyitva tartási idôt is.

SZOLGÁLATBAN
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A kiküldött napirendeken túl két
sürgôsségi indítványt is tárgyalásra
tûzték a képviselôk, így 18 pont tár-
gyalására került sor június 23-án.
Sürgôsséggel vették napirendre:
– A Gödöllôi Szent István Egyetem
ingatlanvásárlási ajánlata (Bornem-
issza, Munkácsy, és Nagyváradi ut-
cák sarkán)
– Fehérné Novotny Éva kérelme a
karate tábor támogatására
A végrehajtott határozatokról, és az
elmúlt testületi ülés óta történtekrôl
szóló polgármesteri beszámoló so-
rán több határozat is született. Elfo-
gadták a képviselôk a Média Event
Kft.-vel a módosított együttmûködési
megállapodást, mely szerint a vállal-
kozás a nyár folyamán több színvo-
nalas programot rendez, és szervez
a kertmozi területén lévô szabadtéri
színpadra. Felkérték a polgármestert,
hogy a településen az utakon tapasz-
talható közmûhibákról elôzetes ár-
ajánlat bekérése után kérjen szakvé-
leményt.
Az elmúlt idôszakban (a tavaly ôszi
önkormányzati választás óta) olyan
nem kívánatos módon nyilvánítanak
egyesek véleményt (a községháza
falán festékszóróval, a megyei lap
cikkének átmatricázása), mely eljá-
rás azon túl, hogy egyéneket sért, árt
a településnek. A képviselô-testület a
véleményalkotás ezen formáit, stílu-
sát, módszereit, és tartalmát elutasít-
ja, elítéli – 7 egybehangzó szavazat-
tal. Az ügyekben rendôrségi feljelen-
tést tett a Polgármesteri Hivatal, egy-
ben a polgármester is bejelentette,
hogy mivel személyében ôt sértik a
történések, ô is feljelentést tesz.
Elfogadta a testület a Fekete István
Általános Iskola, és Községi Könyv-
tár 2010/2011-es tanévben folyó
munkájáról szóló beszámolóját, egy-
ben határozott, hogy a meghirdetett
pedagógusi (angol szak) betöltésé-
nek megkönnyítésére a jelentkezô(k)
lakásproblémáját segít megoldani.
Szintén elfogadta a testület a Kis-
fenyô Óvoda 2010/2011-es nevelési
évérôl szóló beszámolót, jóváhagy-
ta a következô nevelési évre a két
gyermekcsoport indítását, egyben
felkérte a polgármestert, hogy az in-
tézmény mûködésérôl készíttessen
szakértôi véleményt. Az intézmény
névváltozása okán annak Alapító 

Okiratán, Szervezeti és Mûködési
Szabályzatán, illetve Nevelési Prog-
ramján ezen változásokat a közgyû-
lés határozatával rendezte, az Alapí-
tó Okiratot az intézmény részére egy-
séges szerkezetbe foglalva kiadja.
Ezt a dokumentumot a jegyzô a
Kincstár számára a nyilvántartás mó-
dosítása miatt megküldi.
Elfogadta a testület a Fekete István
Általános Iskola, és Könyvtár
2011/2012-es tanévre vonatkozó tan-
tárgyfelosztását azzal, hogy a meg-
hirdetett álláshely betöltését köve-
tôen azt az intézmény vezetôjének a
várható változások miatt ismételten 
a közgyûlés elé kell terjesztenie. Elfo-
gadta a képviselô testület az iskolá-
ban az elmúlt tanévben végzett
minôségfejlesztési program felméré-
se eredményeirôl szóló tájékoztatót,
egyben tudomásul vették az orszá-
gos kompetencia mérés eredmé-
nyeirôl szóló jelentést.
A polgármester által elôterjesztett, a
település demográfiai helyzetének
alakulásáról szóló elôterjesztést a
képviselôk tudomásul vették, azzal,
hogy a jövô évben is kérik ezt a tájé-
koztatót. Elfogadta a közgyûlés a
Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai
Programjának módosítását, melyre a
szolgálat mûködését szabályozó jog-
szabály(ok) változása miatt volt szük-
ség. Az elôterjesztés részét képezte
a tanyagondnoki kisbusz használatá-
nak szabályozása, melynek haszná-
latára több igény is jelentkezett, és
ezek nagy része nem teljesíthetô.
A tárgyban további egyeztetéseket
és ismételt elôterjesztést kért a tes-
tület.
A képviselô-testület a Fenyvesi Újság
nyomdai munkáinak végzésére (ár-
ajánlatok bekérése után) a Ziegler
nyomdát kívánja megbízni, egyben
megválasztotta a Fenyvesi Újság új
szerkesztô bizottságát, tagjai a
következôk: Ify Géza római katolikus
plébános, Balogh Tünde tanár, Hackl
Szilvia óvodavezetô, Zöld Jánosné, a
Nyugdíjas Egyesület tagja, valamint
Kôváriné Gyuricza Zita a Turisztikai
Egyesület munkatársa. A felelôs
szerkesztôi feladatokkal a közgyûlés
Radák Katalint bízta meg. A polgár-
mesternek az újság szerkesztése
kérdéseiben a szerkesztôbizottság-
gal kell egyeztetnie.

Elfogadták a képviselôk a Fonyód–
Balatonfenyves Alapszolgáltatási
Központ 2010 évi beszámolóját. Dön-
töttek a Belügyminisztérium által kiírt
EU Önerôalap támogatására kiírt pá-
lyázat benyújtásáról, ennek során az
Imre majori ivóvíz pályázat önrészére
adjuk be pályázatunkat. Döntés szü-
letett a Fekete István Általános Iskola
online könyvtári szolgáltatásához
szükséges eszközök beszerzésére
kiírt pályázat benyújtásáról, azzal
megbízták a polgármestert.
A Gödöllôi Szent István Egyetem fel-
ajánlotta a Balatonfenyves Mun-
kácsy, Bornemissza, és Nagyváradi
utcák által határolt 2525 hrsz.-ú in-
gatlant a községnek megvásárlásra.
A képviselôk döntése alapján a tör-
vényben biztosított elôvásárlási jog-
gal élni kívánunk, de szükségesnek
tartják a jogügylet létrejötte elôtt az
ingatlan mûszaki felmérését, ingat-
lanforgalmi értékbecslését.
Fehérné Novotny Éva kérelme tár-
gyában, mely a fenyvesi karatézó
gyermekek nyári táboroztatásának
támogatását kérte a képviselôk a
kérelmezôt a Gyermekekért Balaton-
fenyves Alapítványhoz irányították,
melynek van módja a gyermekek
egyéni támogatására.
A testületi ülés végén a polgármester
tájékoztatást adott az Imre majori
használati víz biztosításával kapcso-
latos helyzetrôl, a Hubertus Bt.-vel,
annak szakembereivel folytatott
egyeztetésekrôl, és arról a folyamat-
ról, mely a településrész egészséges
ivóvízzel való ellátását kiíró, és gon-
dozó szervezettel való egyeztetést
jelenti, valamint a cég által felajánlott
mûszaki létesítmények esetleges
hasznosításra való átvételét jelen-
tené.

A június 30-án megtartott rendkívüli
ülésen a testület megtárgyalta az ön-
kormányzati bérlakásra vonatkozó
bérleti szerzôdést. Balatonfenyves
gyógyszerészét, Hegedûs Józsefné
doktort jelölte ki a testület a gyógy-
szertár feletti bérlakás bérlôjének.
Az érvényben lévô Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzat elôírásait nem tel-
jesítô elôterjesztés ellenére napi-
rendre vette a testület a már elôzôek-
ben tárgyalt karate tábor támogatási
kérelmét, melyet az alapítványi támo-
gatáson túl 120 ezer forinttal támogat
döntésével a közgyûlés.

Lombár Gábor

A KÖZSÉGHÁZÁRÓL JELENTJÜK
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Június 25-én, szombaton zsúfolásig megtelt a kaposvári Székesegyház.
Papszentelési szentmisére jöttünk. Falunk szülöttét Világos Krisztián
atyát szentelte áldozópappá Balás Béla megyéspüspök úr. Elmélyülten
és összeszedett lélekkel hallgattuk, és vettünk is részt a szent cselek-
ményben. Balatonfenyves község 115 éves történelmében elôször tör-
tént meg, hogy egy fiatalember adta oda magát az Úrnak és az egyhá-
zának ünnepélyes püspöki kézfeltétel által. A Mindenszentek litániáját
énekeltük a földre borult szentelendô fölött. Kérve Szent Krisztiánusz
vértanú közbenjárását is.
Másnap 26-án vasárnap a Mária-templomunkban 9 órakor celebrált
szentmisét újmisés paptestvérem, s az úrnapi körmenet után elsômisés
áldást adott az egybegyûlteknek. Délután 5 órakor a Szent Erzsébet 
Plébániatemplomban követte a „második” újmise ezt és az elsôt, számos
fenyvesi és nyaralópolgár jelenlétében. Tizennégy paptestvérünk jött el e
jeles alkalomra közénk. A szent liturgia zenei kíséretét a barcsi plébánia
zenés- és énekes kórusa a közremûködésével vállalta. A szentmise után
papi kézfeltételével szüleit, rokonságát és minden jelenlévôt részesített
áldásában.
Kívánom újmisés paptestvéremnek, Krisztiánnak, hogy a jelmondatához
hûen tudja megélni papi életét: Irgalmad többet ér, mint az élet. (zsoltá-
ros 63,4). Krisztián atya a kaposvári püspöki székházban, központi szol-
gálatban kezdi augusztus 1-tôl papi életét, miután Szentbalázson szer-
papként már egy évet dolgozott az Úr szôlôjében.

Ify Géza plébános

SZENT ERZSÉBET PLÉBÁNIA 
Világos Krisztiánt pappá szentelték

Tábor Tamás felvétele a kaposvári papszentelésen készült

Búcsúzunk
Megrendülten vettük a hírt, hogy
egy élet véget ért, egy csillag ismét
kihunyt. Hegedûs Jánosné Pernecz
Marika igazi közösségi ember volt,
nem csak saját magával törôdött,
odafigyelt másokra is. Mozgatóru-
gója volt a segélycsomagok gyûjté-
sének a rászorulók részére. Imádta
a néptáncot, a népdalt. Kislány ko-
rától táncolt; az iskolai csoportban,
majd évekig az Állami Gazdaság
Néptánc-együttesében, ahol Ô volt
az „Ecseri lakodalmas” menyasszo-
nya és sok más tánc szólótáncosa.
Évekkel ezelôtt értelmi szerzôje és
megalapítója a Nyugdíjas Egyesü-
let „Kiscsónak” néptánc csoportjá-
nak, ahol még nagybetegen is tán-
colt. Tagja az „Énekkarnak” és éne-
kelt a Viktória Nôi Karban is. Ked-
ves lénye hiányozni fog a Nyugdíjas
Egyesület tagjainak. Most már az
égi hozsannákra táncol, és az An-
gyalok kórusával énekel.
Bánatos szívvel búcsúzunk Tôled.
Nyugodj békében.
A Nyugdíjas egyesület nevében

Zöld Jánosné

Szolgálatunk várja a lakosság ado-
mányait. Szívesen fogadunk min-
dent, ami feleslegessé vált. Tiszte-
lettel kérjük, hogy csak tiszta, hasz-
nálható, jó állapotban lévô holmikat
adományozzanak, valamint hogy
az adomány átadásának idôpontját
telefonon szíveskedjenek egyeztet-
ni a családgondozóval. Az adomá-
nyokat a szolgálat havonta a ruha-
osztás alkalmával ingyen adja át a
rászorulóknak.
Segítségüket köszönjük.
A Fonyód-Balatonfenyves Alap-
szolgáltatási Központ Gyermek-
jóléti és Családsegítô Szolgála-
ta értesíti a tisztelt lakosságot,
hogy a következô csütörtöki na-
pokon, 8.30–10.30 között tart RU-
HAOSZTÁST: július 21., augusz-
tus 18., szeptember 15., október
20., november 17., december 15.
Helyszín: Balatonfenyves, Köl-
csey u. 30.

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Radák Katalin.

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.
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A Világi Apostolok Szövetsége és a
Fonyód–Balatonfenyves Alapszol-
gáltatási Központ Gyermekjóléti és
Családsegítô Szolgálata tisztelettel
meghívja Önt és kedves családját a
következô programokra:
Fotókiállítás megnyitó ünnep-
ség. Július 25-én, hétfôn 18 óra-
kor a Baranya megyei Gyermek
és Ifjúsági Közalapítvány Üdülô-
jében. Fenyves, Kölcsey u. 3.
Közös virág- vagy faültetés Bala-
tonfenyvesen július 26-án 15.30-
tól.Találkozás a Kölcsey u. 3-ban.
Fülep Márk fuvolamûvész kon-
certje július 28-án a fonyódi kato-
likus templomban. (Templom u. 1.)
Kézmûves program július 29.,
9–12 óráig a Kölcsey utca 3.
szám alatti üdülôben.
A részletekrôl érdeklôdni a követ-
kezô telefonszámon lehet munka-
idôben: 20/380-3701

FELHÍVÁS! Balatonfenyves Önkormányzata védôoltási prog-
ramot kezdeményez a méhnyakrák és a nemi szervi szemöl-
csök megelôzésére. Ennek keretében a balatonfenyvesi állan-
dó lakhelyû, a helyi általános iskola 7. osztályban tanuló lányok
számára az Önkormányzat a 3 oltásból álló (patikai áron közel
90 000 Ft) oltási sorozat teljes költségét átvállalja, amennyiben
a szülô/gondviselô igényli. A balatonfenyvesi állandó lakhellyel
rendelkezô 14 év feletti lányoknak, hölgyeknek és a fiúknak az
oltási program keretében jelentôs kedvezménnyel – a jelenleg
érvényes áfa-t figyelembe véve 17 900 Ft/oltás – biztosítja a
védôoltást. A kedvezményes védôoltás recept ellenében a Turul
gyógyszertárban vásárolható meg, egyéb információért keres-
se fel háziorvosát, a gyermekorvost, illetve a védônôt.

Köszönjük a sok szép rajzot, ame-
lyek a meghirdetett gyereknapi pá-
lyázatra érkeztek! 
A rajzok a 
http://www.facebook.com/pages/Tu
rul-Gy%C3%B3gyszert%C3%A1r/
164704003576839 
Oldalon tekinthetôek meg. Ajándék-
csomagot nyertek: Harmath Klau-
dia, Petrovics Nikoletta, Harsányi
Anna, Bogdán Dani, Csapó Gergô,
Bíró Botond, Sólyom Diána, Iván-
csics Ivett, Kiss Levente, Péter Márk.
A pályázaton való részvételért kü-
lön meglepetésben részesültek:
Horváth Timea Andrea, Ôsz Tímea,
Novák Anasztázia, Iváncsics Anett,
Németh Márk, Lôrinc Csenge, Mé-
száros Levente, Tóth Levente.
Aki a gyereknapon nem tudta át-
venni az ajándékát, az a patikában
bármikor megteheti.
Hegedüsné Enikô, gyógyszerész

Turul Gyógyszertár
8646 Balatonfenyves Bocskai tér 1., tel: 85/560-012,
email: orieniko@gmail.com
Nyitva tartás: H–P: 8–17 óráig, Sz: 8–13 óráig.
Ha egészségügyi problémája van és segítséget
kérne, kérdezze szakértônket:
http://www.orvostudakozo.hu/SzakemberValaszol/
HegedusJozsefneEniko
http://www.flavin7hydrogen.com/page/index.
php?o=0&sw=630961

A patika nyitva tartása június 1-tôl:
H–P: 8–18 óráig
Sz: 8–13 óráig
V: 8–12 óráig!

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
Július 01–augusztus 28. között, hétfôn, szerdán, pénteken 18.00 óra és
másnap reggel 10.00 óra közötti idôszakban szállítják el a háztartási hulla-
dékot. A mindenki által kötelezôen igénybeveendô zöldhulladék szállí-
tás, 2011. április 01–október 31. között, minden második szerdán tör-
ténik. 2011. április 01–október 31. között az ÉGETÉS TILOS! A lomtala-
nításra 2011. szeptember 22–2011. szeptember 25. között kerül sor.

Az IDEGENFORGALMI ADÓ (hétköznapi használatban KURTAXA) mérté-
ke nem változott, 300 Ft/fô/vendégéjszaka. A törvény továbbra is mentesíti
a 18. életévét be nem töltött magánszemélyt.

A község közigazgatási területén lévô strandokra kutyát bevinni, azokat
ott tartani és a tóban fürdetni szigorúan tilos! (Errôl szíveskedjenek tájé-
koztatni nyári üdülôvendégeiket is). A kutya közterületen ôrizettel, pórázon
vezethetô. Harapós kutyát zárt helyen vagy megkötve, az erre utaló jelzés
feltûnô helyen való elhelyezése mellett lehet tartani. A fenti szabályokat
megszegôk szabálysértést követnek el, mely szabálysértési eljárást vonhat
maga után.

Közös érdekünk, hogy ingatlanunkat és környékét tartsuk rendbe,
erre hívják fel azon személyek figyelmét, akik errôl megfeledkeznek.
Akadályoztatásuk esetén megbízott útján gondoskodjanak ingatlanuk és az
elôtte lévô közterület, környezetünk rendszeres tisztításáról, kaszálásáról.
A parlagfûvel fertôzött ingatlanok kaszálását, közérdekû védekezését el-
rendelhetjük hirdetményi kézbesítés útján is. Ilyenkor a tulajdonosnak meg
kell fizetnie a kaszálás költségeit és a növényvédelmi bírságot is.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfô–csütörtök közötti munkanapokon 7.45–16.00 óráig, pénteken
7.45–14.45 óráig
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8.00–12.00 óráig illetve hétfôn, szerdán
16.00 óráig.
A nyári idôszakban az Önök érdekeit figyelembe véve június 03 és augusz-
tus 26-a között péntekenként 14.45–16.00 óra között két köztisztviselô,
szombatonként 8.00–12.00 között egy köztisztviselô a hivatalban ügyele-
tet tart.
A honlapon tudnak tájékozódni az aktuális híreinkrôl, az éves rendezvé-
nyeinkrôl, fejlesztéseinkrôl és a részletes költségvetésrôl is.
Polgármesteri Hivatal 
8646 Balatonfenyves Kölcsey u. 27.Tel: 85/560-158, 560-159, Fax: 85/361-802
E-mail: balatonfenyves@balatonfenyves.hu www.balatonfenyves.hu
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– A lelki egyensúly megteremtésével a
betegségek elkerülhetôk. Ebben segít 
a bioenergia-kezelés. Növeli az élet-
erôt, a fizikai energiaszintet, megte-
remti a belsô nyugalmat. Jóslás, útmu-
tatás! Tel.: 30/491-1858.

– Kétajtós akasztós szekrény, háromaj-
tós polcos szekrény, tévéállvány, polc,
nôi ezüst ékszerek, bundák, AVON koz-
metikumok, könyvek és egyéb aprósá-
gok eladók. Tel.: 20/471-7225.
szlivka86@freemail.hu

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

– Kertépítés! Vállalom teraszok, komplett
kertek, kerti tavak, kerítés, járdák, tér-
burkolatok, tetôk készítését.
Valamint fûnyírást, sövényvágást, faki-
vágást, tereprendezést. Tel.: 70/722-
9554.

– Kozmetika! Teljeskörû kozmetikai szol-
gáltatással várom minden kedves ven-

dégemet. Információ és bejelentkezés:
Kovács Brigitta 30/222-5606.

– Vállalok mindennemû bádogos mun-
kát, tetôfedést, -szigetelést, -javítást
(lapos tetôt is), festést, mázolást, bur-
kolást és lakástakarítást. Tel.: 20/212-
6203, Keszép-Dach építôipari kereske-
delmi szolgáltatói Kft.

– A RESTI nyitva: 06–22 óra között min-
den nap. Tavalyi árakkal és kilencféle
hamburgerral várjuk vendégeinket!

– Veszélyes fák kivágását, hulladék elta-
karítását vállalom! Ország Sándor,
Csokonai utca 58. vagy a Bevásárló ut-
cai zöldségbolt. Tel.: 30/226-9220

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

– Vízvezeték szerelés, bádogozás! Für-
dôszobák felújítása, dugulás elhárítás!
Fûnyírás, kertrendezés, kisebb ház kö-
rüli munkák elvégzése! 30/261-6308.

– Gitta fodrászat (férfi, nôi, gyermek) és
körömkozmetika (manikûr, pedikûr, mû-
köröm) szeretettel várja vendégeit Ba-
latonfenyves, Vörösmarty u. 15 szám
alatti üzletében. (virágbolt mellett).
Igény szerint Balatonfenyvesen házhoz

megyünk. Bejelentkezés: fodrászat
30/321-4146, körömkozmetika 30/716-
3258.

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

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

– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó mes-
ter vállalom régi tetôk felújítását, új te-
tôszerkezetek ácsolását, fedését, vala-
mint belsô burkolást és gipszkartono-
zást, kerti pihenôk, teraszok, kocsibeál-
lók elkészítését. Balatonfenyves, Rákó-
czi u. 2., tel.: 30/387-6573.

– Számítógépek javítását vállalom. Or-
bán János 70/379-8301.

– Szakmunkák A–Z-ig! Vízszerelés, kar-
bantartás, festés-mázolás, kômûves
munkák, felújítások, külsô és belsô
munkák, nyaralók téli víztelenítése.
Hívjon, mindent megoldunk! 30/409-
5803.

– Kerékpárok javítását és felújítását, és
mindenféle házkörüli munkát (festés,
hidegburkolás stb.) vállalok. Balaton-
fenyves, Nimród u. 121., 30/693-1783.

APRÓ

KOCKAVADÁSZAT
E havi rejtvényünk beküldési határideje: július 20. Fejtse meg a rejtvényt, majd a kiemelt
betûk segítségével alkossa meg a megfejtendô szavakat. A kiegészítendô Georg
Friedrich Daumer idézet: „Három dolog soha nem tér vissza: a kilôtt nyíl, a kimondott
szó, és az …” A helyes megfejtôk között az önkormányzat ajándékát sorsoljuk ki.

Vízszintes
1. vallás 5. textilnövény 7. idômérô része
9. tetejére 12. álomba merül 14. tejbegríz
16. kis kerek kenyér 18. végigmotoz 
22. erôsen elszomorodó 25. de, bizony
27. strázsa 30. maroknyi 33. e helyre 
35. az argon vegyjele 36. amely irányba
38. ellenérték 39. származik 42. orosz
autótípus 43. szaglószerv 44. skandináv
férfinév 48. táplálkozó 49. ételízesítô 50.
utolsó kettôs betûnk 51. bú 53. piaci kofa
55. létezik 56. bálna 58. inda 59. alkonyat
utáni 61. e napon 62. papírra vet 64. álla-
ti fekhely 65. növény megtámasztása 
66. ugyanaz, röv. 68. foggal ôröl 69. gyom-
lál 71. vezetô helyen 73. azon a helyen

Függôleges
2. mûvi takarmány 3. téli csapadék 4. arc,
régiesen 5. Amália becézve 6. választ
kérô szó 8. építôjáték 10. Muszti ...,
énekesnônk 11. ló csemege 13. megro-
han 15. talmi, hamis 17. az egyik szófaj
19. színültig 20. fedél 21. odakozmáló
(étel) 23. fedd 24. életéveink száma 
26. távoli férfiôs 28. részvénytársaság,
röv. 29. szántóeszköz 31. asztácium
vegyjele 32. a Károly név nôi párja 33.
érzôrost 34. munka (argó) 37. matróz ital
40. Eger kapitánya v. (István) 41. szótol-
dalék 45. fontos élelem 46. erdei gyü-
mölcs 47. a ház „szeme” 48. erkölcstan
49. befogó szerszám 52. gépkocsi oszlop
54. sereghajtó 56. a Nap is ez 57. bifláz-
va megtanul 60. remek 63. húros fegyver 
67. az esôn álló 70. durva megszólítás
72. régi mérték

Augusztusi számunk lapzártája

július 20., 12 óra
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Június 4-én, szombaton tartottuk év-
záró ünnepségünket. 14 nagycsopor-
tos gyermektôl búcsúztunk el, és ôk
is elköszöntek óvodájuktól, az óvó-
néniktôl, dajkáiktól és társaiktól.
Lezárult a 2010/2011. nevelési év ok-
tatási-nevelési része. Amikor e sorok
megjelennek, már a nyári munkarend
szerint dolgozunk az óvodában,
ügyeleti jelleggel.
Tartalmas és mozgalmas évet tudha-
tunk magunk mögött ismét.
Folyamatosan hírt adtunk a program-
jainkról, az utolsó hétre már csak a
kirándulásaink maradtak. A kicsik 
a balatonszentgyörgyi Csillagvárat
fedezték fel kívül s belül, a nagyok
Keszthelyen jártak illetve Balaton-
edericsen, az Afrika Múzeumban.
Sok szép élménnyel lettek gazdagab-
bak, napokkal késôbb is meséltek az
ott látottakról.
Június 10-én egy régebbi progra-
munkat elevenítettük fel: az ovi udva-
rán felállított májusfát táncoltuk ki.
A fát, még május elején, titokban állí-
tottuk, de a kitáncolása már nyilváno-
san zajlott, a családok részvételével.
A programok között többek között
szerepelt arcfestés, aszfalt-rajz, kéz-
mûvesség, táncház, eszem-iszom.
Egy kisgyermeket a fa eltávolítása
könnyekre fakasztott, úgy a szívéhez
nôtt az udvarunknak ez a dísze.

Lezárult a papírgyûjtôs programunk
is, de ôsszel újra meghirdetjük majd.
A környezettudatos nevelés része-
ként óvodánk benevezett az orszá-
gos kupakgyûjtô versenyre. Kérünk
minden balatonfenyvesi lakost és
nyaralópolgárt – különösen a ven-
déglátós ismerôseinket –, hogy fog-
junk össze, és a petpalackok, vala-
mint a papírdobozos üdítôitalok ku-
pakjait gyûjtsék össze az ovisok szá-
mára, hogy minél jobb eredményt ér-
hessünk el a versenyen! A kupakokat
az oviban folyamatosan átvesszük!
Segítségüket elôre is köszönjük!

A nyári szünet idôpontja: augusztus
8–31. Elsô óvodai nap: 2011. szep-
tember 1. csütörtök.
Az új szülôk számára augusztus hó-
napban szülôi értekezletet tartunk,
melynek idôpontjáról az érintetteket
levélben értesítjük.
Végül megköszönöm az SZMK tagjai-
nak munkáját, akik ebben a nevelési
évben is aktívan vették ki részüket az
ovis programokból, anyagi támogatá-
sukkal kibôvítették lehetôségeinket!

Hackl Szilvia
óvodavezetô

Június 18-án reggel nyolc órakor
utoljára szólalt meg a csengô 22
nyolcadik osztályos diák számára.
Ballagási ünnepségünkön meleg-
ség járta át a szívét a szülôknek,
hozzátartozóknak, meghívott ven-
dégeinknek, iskolánk valamennyi
dolgozójának és tanulójának.
A ballagó diákjaink számára vége
van az alapfokú oktatásnak. Szep-
temberben számukra elkezdôdik va-
lami, várnak rájuk az ismeretlen isko-
lák idegen falai, új társak, tanárok és
leendô új barátságok. A nyolc év alatt
gyermekeink tudták, hogy azért van-
nak itt, hogy mindent lássanak, hogy
értsék a szót, olvassák az írást.
A költô szavaival élve: „Azért vagy
itt, hogy mindent megtanulj, / Hogy
égbe szállj, nehogy a porba hullj!”

Valamennyien hittünk abban, hogy
tehetségesek valamiben, és ezt a
valamit – került, amibe került – meg
tudtuk valósítani. Köszönöm a
végzôs diákjaink nevében a szülôk
segítségét, a partnerségüket, mely-
lyel segítették a nevelô-oktató mun-
kánkat. Köszönetet mondok vala-
mennyi gyermekünk nevében Lom-
bár Gábor polgármester úrnak, a
képviselô-testületnek, hogy okta-
tásbarát intézkedéseikkel segítet-
tek abban, hogy gyermekeink hely-
ben végezhették el az általános is-
kolai tanulmányaikat.
Szeretettel várunk vissza látogató-
ba mindenkit. Minden Fekete István
általános iskolás nevében szeretet-
tel búcsúztunk tôlük. Induljanak to-
vább, járják a számukra kijelölt utat,

Kosztolányi Dezsô szavaival kíván-
ságaimat mondom el: „De azt aka-
rom tisztán és fehéren / legyetek
vígak és bársonyba járók, / s hódít-
sátok meg az egész világot!”
Ünnepségünk tanévzáró részében
röviden értékeltük a mögöttünk álló
186 tanítási nap alatt elvégzett kö-
zös munkát.
Elvégeztük a tanévben azokat a fel-
adatokat, amit a tanévre célul tûz-
tünk ki magunknak. Voltak vidám és
szomorú pillanataink, voltak ragyo-
gó sikereink és esetenként kudar-
caink is.
Mivel az általános iskola tanévei az
alapozásról szólnak, ennek érdeké-
ben a tanórai munkát a pedagógusok
úgy szervezték, hogy a szükséges ala-
pokra fektették a nagyobb hangsúlyt.

Ballagás és ünnepélyes tanévzárónk

A Kisfenyô
Óvoda hírei



2011. JÚLIUS KÖZ(SÉGI)ÉLET FENYVESI ÚJSÁG

7

E tanévben is a rendezvényeink so-
kasága várta a gyerekeket: szín-
házlátogatás, sportrendezvények,
tanulmányi versenyek, budapesti
kirándulás, gyermeknapi progra-
mok, részvétel településünk ren-
dezvényein, méltó megemlékezés
nemzeti ünnepeinkrôl.
Sikeresen zárult a 8. osztályosok
pályaválasztása, valamennyi ta-
nulónkat felvették középfokú intéz-
ménybe. Gimnáziumba: 5 fô, szak-
középiskolába: 6 fô, szakiskolába:
9 fô folytatja a tanulmányait, mely-
hez magam és a nevelôtestület ne-
vében is sok sikert kívánok!
Iskolánkban a legjobb tanulmányi
eredményt a 3. osztály érte el 
4,4-es osztályátlaggal, ôket követi
holtversenyben a 2. osztály és az 
5. osztály 4,1-es osztályátlaggal.
Az eredményekhez gratulálunk!
Oklevélben és könyvjutalomban ré-
szesült több tanulónk tanulmányi

munkájukért, és különbözô tevé-
kenységükért.
A Zrínyi Ilona/Gordiusz Matemati-
kaversenyre tanítványai sikeres fel-
készítésért oklevelet és könyvjutal-
mat kapott a szervezôbizottságtól
és az iskolától Balogh Tünde tanár-
nô. Köszönöm kiváló munkáját! Ok-
levél és könyvjutalomba részesült
Lelkó Attila 8. osztályos tanuló, aki
a fent említett verseny körzeti és
megyei fordulóján a legeredménye-
sebb versenyzô lett. Gratulálunk az
elért sikerhez!
Tanévzárónk legünnepélyesebb ré-
szén került átadásra a Barta Anna
kitüntetettjeinek járó díj. Az örökha-
gyó végakaratával megegyezôen
az alapítványi díjat az a 8. osztá-
lyos tanuló nyerheti el, aki az utolsó
négy évfolyamot iskolánkban vé-
gezte, a tanulmányi eredménye
kitûnô és jeles elômenetelû, maga-
tartása és szorgalma példás volt.

A nevelôtestület döntése alapján a
2010/2011-es tanévben a követke-
zô tanulók voltak jogosultak a kitün-
tetésre:
Horváth Szófia és Papp Donát.
Szívbôl gratulálunk!
Megköszöntük a Szülôi Munka-
közösségben végzett segítôkész
munkáját Barnaki Lajosnénak,
Papp Krisztinának és Varga Gábor-
nénak.
Kiemelkedô nyári programunk:
Lengyelországba augusztus 14-én
indulnak diákjaink, zeteváraljai gye-
rekekkel együtt, úti cél testvértele-
pülésünk, Zduny.
Záró gondolatként jó egészséget,
nagyon szép nyarat kívánok min-
den családnak, kollégáimnak jó pi-
henést, a gyerekeknek kirándulá-
sokat, sok játékot és fürdést a Bala-
tonban.

Magyarfiné Kalmár Franciska

A végzôsök tablóján: Papp Donát, Máté János, Rógán Kristóf, Botos István – Török Alexandra, Pamuki Alex,
Lelkó Attila, Bogdán Barbara – Molnár Dénes, Futó Mónika, Somogyi Emese, Bóka Zsolt – Varga Bence,
Máté Márk, Pári Tamás, Kóczián Ákos, Kalányos András, Horváth Szófia, Vékási István, Béres Viktor, Fenyár
Roland, Barnaki Barnabás
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FENYVESI NYÁR

JÚLIUS
12. (kedd)

19.00 óra
Népmûvészeti kiállítás megnyitója
Szomorú Piroska népi szövések, 
Garay Imre és Tapolcai Sándor fa-
ragások
Helyszín: Községháza nagyterme

15. (péntek)

20.00 óra 
Wery-Take együttes mûsora

Helyszín: Zenepavilon

AUGUSZTUS

4. (csütörtök)

*20.00 óra
Tradícionális kesztyûsbábszín-

ház 

„A kutya fája” – természetvédelmi
mesejáték egy részben, az „Ültess
fát!” jegyében.
Helyszín: Községháza nagyterme

6. (szombat)

20.00 óra
Komolyzenei Est

A Balatonfenyvesi Zenei Kör mûvé-
szeinek közremûködésével
Helyszín a plakátokon

11. (csütörtök)

*20.00 óra
Tradícionális kesztyûsbábszín-

ház 

„A kutya fája” – természetvédelmi
mesejáték egy részben, az „Ültess
fát!” jegyében.
Helyszín: Községháza nagyterme

14. (vasárnap)

Golden’s zenekar mûsora 

Helyszín: Zenepavilon

20. (szombat)

10.30 óra
Ünnepi szentmise 

a Szent Erzsébet templomban

12.00 óra
Ünnepi megemlékezés és ke-

nyérszentelés 

a Géza fejedelem parkban.

20.00 óra
After Eight zenekar mûsora

Helyszín: Zenepavilon

20.00 óra
Joker együttes mûsora

Helyszín: Csalogány strand

A *-al jelölt elôadásokra a gyerme-
kek részére kötelezô a jegyváltás:
1200 Ft/fô. A kísérô szülôk számá-
ra ingyenes az elôadás. Jegyváltás
az elôadások napján 18.30 órától a
helyszínen lehetséges.
A mûsorváltoztatás jogát fenntart-
juk! A program változásáról folya-
matosan tájékozódhat a község
honlapján, a plakátokról és a köz-
ségházán.

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

23. (szombat)

18.00 óra 
Ezüst Fenyô Nyugdíjas Egyesü-

let mûsora

Helyszín: Balatonfenyves-alsó strand

20.00 óra
Magdona-napi bál

a Joker együttessel
Helyszín: Csalogány strand

20.00 óra
Party Band együttes Rock & Roll

mûsora

Helyszín: Zenepavilon

14. (csütörtök)

*20.00 óra
Tradícionális kesztyûsbábszín-

ház 

„A kutya fája” – természetvédelmi
mesejáték egy részben, az „Ültess
fát!” jegyében.
Helyszín: Községháza nagyterme

31. (vasárnap)

20.00 óra 
Musicalválogatás

a MEGAROX társulatának táncos,
jelmezes elôadása
Helyszín: Kertmozi

5. (péntek)

20.00 óra
TO-PI Tánciskola bemutatója

Helyszín: Zenepavilon

7. (vasárnap)

19.00 óra
„Kalandra fel!”

a pécsi Grimask Színház gyermek-
mûsora 
Helyszín: Kertmozi

12. (péntek)

20.30 óra
Triola fúvósegyüttes komolyzenei

koncertje

Helyszín: Kertmozi
(Esô esetén: Községháza nagyter-
me)

13. (szombat)

20.00 óra
Phoenix együttes koncertje

Helyszín: Zenepavilon

18. (csütörtök)

*20.00 óra
Tradícionális kesztyûsbábszín-

ház 

„A kutya fája” – természetvédelmi
mesejáték egy részben, az „Ültess
fát!” jegyében.
Helyszín: Községháza nagyterme

16. (szombat)

20.30 óra
Mardi Brass Band jazz-koncert

Helyszín: Zenepavilon

21. (csütörtök)
*20.00 óra
Tradícionális kesztyûsbábszínház 
„A kutya fája” – természetvédelmi
mesejáték egy részben, az „Ültess
fát!” jegyében.
Helyszín: Községháza nagyterme

28. (csütörtök)

*20.00 óra
Tradícionális kesztyûsbábszín-

ház 

„A kutya fája” – természetvédelmi
mesejáték egy részben, az „Ültess
fát!” jegyében.
Helyszín: Községháza nagyterme
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