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Rendezvénydömping! Idén itt még soha nem látott, gazdag
programsorozattal várjuk vendégeinket, a fenyvesieket, és remél-
jük, hogy messze földre elmegy a hírünk – a két hónap alatt a 
27 koncert és színházi esemény nem a bóvlit, hanem a minôséget
képviseli, helyszín a sportpálya.

Miért is fontos mindez a számunkra?
Mert már évek óta mindenki hangoztatja, hogy nagyszerû a 
Balaton, a strandolás, a vízparton való idôtöltés, de ez önmagában
kevés – kellenek a „kiegészítô programok”, és ezek sorába tartoz-
nak az esti koncertek, tartalmas színházi rendezvények. Megval-
lom, amikor több mint fél évvel ezelôtt a sportpálya tulajdonosa felvá-
zolta nagy ívû elképzelését a létesítmény hasznosítására, nem sok
esélyt láttam annak megvalósulására. Kishitû voltam. Ahogy múltak a
hetek, egyre inkább kezdett körvonalazódni a megálmodott sorozat
megvalósulása, és június 27-én, pénteken, az esti Charlie koncert
elôtt a nagyszínpadról köszönthettem a közönséget. Külön is azokat,
akik megálmodták, megszervezték, és megvalósították a BALATON-
PARK rendezvénypark programjait. Köszönet az ingatlan tulajdono-
sának, dr. Knizse Gyulának, hogy végre évtizedek után van igazi
gazdája a területnek, köszönet Barán Attilának, hogy szakmai pro-
fizmusát megmutatva megszervezte ezt a tiszteletre méltó progra-
mot, és köszönet mindenkinek, aki tett azért, hogy a kezdésre min-
den a helyére kerüljön – bár voltak (mint mindig) ellendrukkerek, és
hitetlenek. Jó válasz volt számukra az elsô nívós koncert. Szeren-
csére vannak még megszállottak, akik képesek álmai(n)kat valóra
váltani, igazán jó hírünket keltve. Amennyiben jövôre is folytatódik
(mert ez a cél) a nyári rendezvénysorozat. Balatonfenyves lehet,
és merjük elhinni, hogy lesz is! a Balaton minôségi kulturális, és 
zenei életének a központja. (Lombár)

Amikor a túlpart filoxéra járványát követôen a déli part
homokjára telepített szôlô termôre fordult a hálás vin-
cellérek, és szôlômunkások felkeresték gróf Széchenyi
Imrét, hogy hálát mondjanak neki. Ô a fennlévôhöz utal-
ta ôket, és nevükben egy emlékkeresztet állíttatott, mely
ma is megtalálható a Mária-alsói temetôben, rajta a 
felirat: „Nélküled hiába fáradunk vala”…
Megindult az élet a köskönyön, köszönhetôen a déli
vasútnak, megjelentek elsô polgáraink, megkezdôdött az
„élet”, melynek egyik legfontosabbika éppen a hitélet lett.
A katolikus, és a református közösség elôször szabadté-
ren, majd kápolnákban, házaknál tartotta Istentiszteleteit.
Ahol most emlékeztünk, ez a terület, evangélikus testvé-
reinkkel közös tulajdon volt, ezen az ingatlanon az elsô
idôkben harangláb épült, melynek árnyékába keresztelt
a most is jelen lévô nagytiszteletû Szabó Lajos.
Itt kezdôdött meg az imaház építése, melynek szente-
lésére 1974. július 7-én került sor.
Szinte gyerekként láttam, hogy a felnôttek Szabó Lajos
tiszteletes, Bíró Károly gondnok, egyben az imaház ter-
vezôje, és édesapám és persze még sokan, mennyit dol-
goztak, hogy ma itt lehetünk, és ebben az imaházban
dicsérhetjük az Urat.
Fenyves, amellett hogy nekünk a mindent jelenti, abban
is figyelemre méltó helye a világnak, hogy másfél, két
évtized alatt három Isten házát is épített. 1958-ban
Iharos Gyula Alfonz a Szûz Mária szeplôtelen szíve
templomot Fenyves-alsón, majd 1974-ben a Mi imahá-
zunkat, végül 1976-ra elkészült a Szent Erzsébet plébá-
nia templom, néhai Németh Lajos plébános úr és hívei
buzgalmát dicsérve.
Negyven esztendôvel ezelôtt telt meg tehát élettel ez a
ház, otthont adva a Balatonfenyvesi kicsi református, és
még annál kisebb evangélikus közösségnek. Ekkor telik
meg hálával igazán a szívünk, és gondolunk arra – hogy
honnan származhatott az erô, amely elvezetett egészen
1974. július 7-ig, amikor is közösségünk akkori püspöke
felszentelte ezt az épületet.
Adjunk hát hálát annak, aki minderre képessé tett ben-
nünket, hogy volt egészségünk, és hitünk. Soli Deo Glória!

Lombár Gábor

NEGYVEN ÉV
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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 
Július 7.–13. Arany Kígyó Gyógyszertár
Balatonboglár 
Július 14.–20. Isteni Gondviselés Gyógyszertár 
Fonyód
Július 21.–27. Turul Gyógyszertár Balatonfenyves
Július 28.–Augusztus 3. Magyar Korona Gyógy-
szertár Balatonlelle
Augusztus 4.–10. Három Királyok Gyógyszertár 
Balatonboglár
Ügyeleti idô zárástól az alábbi idôpontig:
2014.07.01.–2014.08.31. H–V: 22 óra

Számadás I.
(2010 októbertôl 2014 októberig)
Az önkormányzati választások közeledtével kellemes kötelességnek
tartom, hogy az elvégzett munkáról számot adjak. Ez lehetôséget kínál
a visszatekintésre, értékelésre, fôként akkor, amikor a magunk munká-
ját kell minôsíteni – nem könnyû feladat.
Magam már két esztendôvel ezelôtt – félidôben – beszámoltam az addig,
idôarányosan megvalósultakról, és most, hogy közeledik az ôszi önkor-
mányzati választások ideje, úgy gondolom, kötelességem mindnyájukat
tájékoztatni a vállaltak és ajánlottak jelen állásáról.
Elöljáróban szeretném emlékeztetni Önöket, hogy mennyire alantas
eszközöket is felsorakoztató kampány végén született meg a döntés,
hogy megkapjuk a felhatalmazást 1992-ben és azóta, a folyamatos
építô munka folytatására – köszönet érte.
Nézzük mit vállaltunk 2010 ôszén, és mi teljesült abból. A programot a
képviselô-testület a négy esztendôre szóló gazdasági programjában an-
nak idején rögzítettük. Ekkor 18 pontban foglaltuk össze az aktuális
teendôinket, ezek alapját az Önöktôl származó igények, elvárások hatá-
rozták meg. Ezeket formáltuk elôterjesztésekké, amelyeket a testület
határozatával emelt a helyi „törvények” sorába.
Programunk pillérei:
Maradéktalanul elláttuk az önkormányzat kötelezô feladatait, megôriz-
tük gazdálkodásunk likviditási biztonságát, pályázatokkal igyekeztünk
megteremteni a település folyamatos fejlesztésének lehetôségeit, fon-
tossági sorrendbe állítottuk a négy esztendô fejlesztéseit, önként vállalt
feladatainkat szinte teljes egészében képesek voltunk támogatni.
A program szerint elô kellett segítenünk a polgárôrség megalakítását, 
illetve annak mûködését, melyet megtettünk, jegyzônk elkészítette az
egyesület alapszabályát, mûködésüket évente szinte a költségvetésük
száz százalékával támogatjuk. Közremûködtünk a Turisztikai Egyesület
megalakításában, annak mûködtetésére évente a költségvetésben 8 mil-
lió forintot különítünk el – biztosítunk.
Elvégeztük a Vasút, és Nyárfás utcák elektromos fejlesztését, heteken
belül elkészül az Imre majori ivóvíz hálózat, ezt követôen ezen telepü-
lésrész lakói is regionális vizet kapnak, használhatnak.
Strandjainkat folyamatosan fejlesztjük, felújítottuk a Csalogány strand
partvédelmét kiépítettük, a központi strandon gyermeklidókat létesítet-
tünk, a Fenyves alsóit igazán otthonossá tettük. Szinte mindenütt új ját-
szótereket létesítettünk.
Utak, és járdák felújítása, építése történt meg több kilométer hosszban,
szintén nagy területen javítottunk a szórt alapos utak állapotán.
Az ôsz kezdetén nekifoghatunk végre a sétáló utca térburkolásához, 
fedezete részben a kormánytól származó juttatás, amit azért kaptunk
(44 millió forint), mert nem kellett Balatonfenyvest költségvetési hiány,
és eladósodás miatt kompenzálni.
Megújítottuk a település honlapját, azt folyamatosan aktualizáljuk.
Támogattuk, és támogatjuk a vitorláskikötô, és szálloda építését dönté-
seinkkel. A szálloda építése folyamatban van.
A képviselô-testület a gazdasági programot elfogadta, annak 18 pontját
túlnyomó részében teljesítettük, a közös célért: „Fenyves maga, abban
fejlôdésünk, jövônk”.
A felsorolt általános célok mellett persze sok minden történt velünk az
elmúlt idôszakban egyénileg, és a közösségünket illetôen is, ezekrôl a
következô lapszámokban részletesen beszámolok, széntbontva a törté-
néseket, fejlesztéseket, beruházásokat.
Elôzetesen annyi kijelenthetô, hogy megvalósítottuk azt, amit tervez-
tünk, Fenyves továbbra is kiegyensúlyozott, körültekintô és kiszámítha-
tó gazdálkodásával a folyamatos fejlôdést képviseli a magunk által meg-
határozott ütemben, kihasználva a pályázatok adta lehetôségeket.
Tesszük ezt úgy, hogy jusson mindenre ami komfortossá, otthonossá 
teszi számunkra ezt a mindent jelentô települést, úgy hogy közben ked-
velt, színes célja legyünk a Balaton idegenforgalmának.
Itt élünk, itt szeretnénk boldogulni, és szeretnénk, ha minél többen érez-
nének ugyanígy.

Lombár Gábor

Fejezetek egy 
nyaralótelep életébôl
Kerek számmal húsz esztendôvel ezelôtt jelent
meg a Balatonfenyves történetét feldolgozó elsô
illusztrált kismonográfia – amely 1945-ig tekinti át
a falu, az egykori nyaralótelep históriáját. Sok éve,
hogy már hozzáférhetetlen, hamar elfogyott az
ezer példány. Most nyílt lehetôség arra, hogy a
község elkészíttesse a kötet változatlan utánnyo-
mását. Az életünket, eleink sorsát bemutató mun-
ka újra megvásárolható: a Turisztikai Egyesület
irodájában. Augusztusban dedikálással egybekö-
tött bemutatójára is készülünk, figyeljék honlapun-
kat és a hirdetôtáblákat!

fenyv_jœlius.qxd  2014.07.03.  11:00  Page 2



2014. JÚLIUS KISBÍRÓ FENYVESI ÚJSÁG

3

Balatonfenyves, 2014. június 26.,
csütörtök (MTI) 
A balatoni polgármesterek a térség
országgyûlési képviselôihez, vala-
mint a Magyar Turizmus Zrt.-hez for-
dulnak segítségért, kérve, hogy lép-
jenek fel az elmúlt hetekben a sajtó-
ban megjelent, a turisztikai régiónak
komoly károkat okozó, a Balaton
vízminôségérôl szóló alaptalan hírek-
kel, híresztelésekkel szemben.
Errôl az 58 tóparti és tó közeli telepü-
lés közös fellépését kezdeményezô
Lombár Gábor (független), Balaton-
fenyves polgármestere tájékoztatta
az MTI-t csütörtökön. Közölte: elfo-
gadhatatlan, hogy bárki jogi követ-
kezmények nélkül, a Balaton vízminô-
ségére hivatkozva mondjon le feszti-

vál- vagy programszervezést, mint az
Balatonföldváron történt, miközben
több évtizede nem volt olyan kiváló a
tó vízminôsége, mint most. Hozzátet-
te, azon túl, hogy ez látszik is, ezt a
vízminôség-vizsgálatok adatai is fo-
lyamatosan alátámasztják. Orvosokra
és szakemberekre hivatkozva azt
mondta, teljesen lokális és átmeneti
probléma, ami Balatonfüreden tör-
tént, ahol sokan rosszul lettek egy
úszóverseny után. Az országos tiszti
fôorvos szerdai közlése szerint
feltételezhetôen emberi ürülékbôl
származó calici vírus okozhatta a Ma-
gyar Úszás Napján történt megbete-
gedéseket. A polgármester kitért arra,
hogy egyes hírek szúnyoginváziókat
is vizionáltak, amirôl közlése szerint

szó sincs a Balatonnál, ennek meg-
elôzésére zajlik éppen jelenleg is, im-
már országos szinten koordinálva a
szúnyogirtás. „Óriási károkat okoztak,
és még okozhatnak a balatoni vállal-
kozásoknak, településeknek, így a
nemzetgazdaságnak az alaptalan ne-
gatív hírek a fôszezon elején” áll a
polgármesterek levelében. Hozzátet-
ték: „történik mindez akkor, amikor
évrôl évre szinte erejük felett szépítik,
fejlesztik a Balaton környezetét”. A le-
vélben azt javasolták, szóljanak hírek
arról is, milyen áldásos hatásai van-
nak a magasan tartott vízszintnek,
vagy hogy a Balaton turisztikájának
színvonalasabbá tételében elkötele-
zett települések, vállalkozások milyen
fejlesztéseket hajtottak végre erre a
szezonra. A településvezetôk felvetet-
ték azt is, vajon kinek az érdeke ne-
gatív, alaptalan balatoni hírek közlése
egy szezon elején.

A Fonyód–Balatonfenyves Alap-
szolgáltatási Központ értesíti a 
lakosságot, az adomány osztás
idôpontjairól Balatonfenyvesen:

augusztus 28. (csütörtök)
9:30–11:00,

szeptember 18. (csütörtök)
9:30–11:00,

október 16. (csütörtök)
9:30–11:00,

november 13. (csütörtök)
9:30–11:00,

december 04. (csütörtök)
9:30–11:00.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy aki-
nek jó állapotban lévô, még hasz-
nálható, tiszta, számára már érték-
telen, megunt ruhái, cipôi, könyvei,
játékai, edényei, egyéb használha-
tó eszközei vannak, hozza el szol-
gálatunkhoz, hogy adományba ki-
oszthassuk a rászorulók között.
Balatonfenyves, Kölcsey u. 30.,

85/362-501, 20/380-3701
Köszönjük a segítséget!

Önkormányzat-környezet-Balaton
A balatoni polgármesterek fellépést sürgetnek a turizmus érdekében

A községházáról jelentjük
A sürgôsségi indítványokkal együtt nyolc napirendi pontot tárgyaltak a
képviselôk a munkaterv szerinti – nyári idôszak elôtti – ülésükön. A jelen-
tés elfogadása elôtt, melynek során tájékoztatást kaptak a legutóbbi ülés
óta eltelt idôszakban történtekrôl, illetve a lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról, határozatba foglalták, hogy kérik az illetékes hatóságot, hogy
az iskola jelenleg be nem töltött intézmény vezetôi álláshelyére szóló pá-
lyázatot mielôbb írják ki, melyhez a település szükség szerint bérlakást is
biztosít.
Meghallgatták, és elfogadták a képviselôk a Kisfenyô Óvoda vezetôjének,
Hackl Szilviának a beszámolóját az elmúlt nevelési évrôl, meghatározták 
a jövô évi csoportszámot, illetve az intézmény nyitvatartási idejét
(6.30–17.30-ig).
Dr. Tóthné dr. Sass Mónika készítette el a Polgármesteri Hivatal múlt 
évi (2013) tevékenységérôl szóló beszámolót, egyben az elôzô esz-
tendôben sikeresen lebonyolított pályázatok készítésében, és lebonyolí-
tásán részt vevô munkatársak számára a befolyt támogatási összegekbôl
jutalmat különítettek el.
Döntött a testület, hogy az elkövetkezendô esztendôben a közvilágítási
lámpatestek üzemeltetésére, és karbantartására eseti szerzôdést kí-
ván kötni, mert az elôkészítések során végzett számítások ezen módszert
lényegesen olcsóbbnak mutatták. A szerzôdést az ELMIB Hálózati Kft.-vel
kötjük meg.
Egyhangú szavazással döntött a testület a község önkormányzata 2014
évi költségvetési rendeletének módosításáról, melynek során a már
testületi döntésekkel elfogadott változásokat is átvezették a rendeleten: a
település 744 820 ezer forint bevétellel, és kiadással gazdálkodhat.
Balatonmáriafürdô polgármestere indítványozta, hogy az érintett települé-
sek (Balatonmáriafürdô, Balatonfenyves, Balatonföldvár, és Somogyvár)
támogassa gróf Széchenyi Imre, településeink alapító atyjáról készült
szobor elkészítését. A 100 ezer forint támogatást a testület jóvá hagyta.
Törvényi változás nyomán az önkormányzat által kötendô földhasználati
szerzôdés tervezetét fogadták el a képviselôk, melyet az elkövetke-
zendô szerzôdések megkötésénél alkalmazni kell.
Döntés született, hogy a május 15-i rendkívüli idôjárás okozta károk helyre-
állításának finanszírozására vis maior pályázatot nyújtunk be. (Lombár)

A Községi Könyvtár 
nyitva tartási ideje 
július 7-tôl augusztus 24-ig

Hétfôtôl, péntekig:
10–12, 14–18 óra

telefon: 85/560-330
e-mail:

konyvtar@balatonfenyves.hu

Augusztusi számunk lapzártája
július 20., 12 óra
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az elmúlt napokban az E.On Dél-dunántúli áramhálózati Zrt.
megbízása alapján egy vállalkozó megkezdte a szabadve-
zetékeket a megengedettnél jobban megközelítô fák, cserjék
gallyazását. A magáningatlanokon található fák ágait az 
ingatlanon hagyják. Kérjük, hogy az Önök ingatlanán maradt
ágakat a közterületekre csak a kötelezôen igénybeveendô
zöldhulladék szállítás rendje szerint szíveskedjenek kirakni.
A zöldhulladék szállítása 2014. április 1–2014. október 31. között
minden második szerdán valamint 2014. november 27-én fog
történni. Fontos a szállítási napok betartása, melyeken a zöld-
hulladék kizárólag zsákokban, vagy kötegekben helyezhetô ki.

Lombár Gábor
polgármester
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Május 31-én az ország valamennyi óvodájában véget ért a szorgalmi idôszak.
Ilyenkor visszatekintünk az elmúlt hónapok eseményeire, számvetést készítettünk
mi, kisfenyôk is. Ismét tartalmas évet tudhatunk magunk mögött, számos prog-
ram, rendezvény színesítette a hétköznapjainkat. Megtartottuk hagyományos ün-
nepeinket: Októberben az állatok világnapját, novemberben Márton-napi vásárt
rendeztünk, lámpás felvonulással és táncházzal.
Több alkalommal jártak nálunk elôadók, zenés délelôttöket szerveztünk.
Decemberben mézeskalács illata lengte be az óvodát és mennyezetig érô kará-
csonyfát állítottunk gyermekeinknek.
Februárban farsangoltunk, a tavaszt pedig színház-látogatással és bábelôadás
megtartásával köszöntöttük.
Május végén egy fantasztikus gyermeknapot szerveztünk a kicsiknek és kitáncol-
tuk a hónap elején, titokban felállított májusfánkat is.
De szakmai találkozóknak is helyet adott az óvodánk. Nagy hangsúlyt fektetünk a
tehetséggondozásra és a szülôk is részesei lehettek zene-ovis és angol nyelvi be-
mutató foglalkozásainknak. A jeles napok alkalmából többször rendeztünk házi
rajzkiállításokat.
Ötödik életévüket betöltött gyermekeink egy diszlexia prevenciós szûrésen is átes-
tek, ez azt a célt szolgálja, hogy a még meglévô hiányosságokat az iskolakezdésig
megszüntessük, így könnyítve meg számukra az óvoda-iskola átmenet nehézsé-
geit. Idén 12 nagycsoportos gyermekünk vett búcsút az óvodától, az óvónéniktôl,
dadusoktól és kis ovis társaiktól. Ballagási tarisznyáikat Jánosházi Kati néni, az
Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület tagjai és Somogyiné Zsuzsa varrták, horgolták
és hímezték – saját kezükkel, szívbôl és sok-sok szeretettel. Ezzel, a kézimunka
értékét adták tovább az ezüstök, a kisfenyôknek. Nagyon szépen köszönjük! 
Ballagó gyermekeinknek kívánjuk, hogy érezzék át a tanulás örömét, szerezze-
nek sok-sok piros pontot és kellemes élményeket az iskolában! A hagyományos
tornabemutatókat versek, dalok követték, majd Barnaki Lajosné, Kati, finom csoki-va-
nília tortacsodájának elfogyasztásával zártuk a délelôttöt. A nyári szünet az önfeledt
játékról szól majd illetve egy hatalmas vállalkozás megvalósítását tûztük ki célul
magunk elé: egy KEOP pályázatnak köszönhetôen, közel 34 millió forintos 
beruházással tesszük korszerûbbé, komfortosabbá és szebbé óvodánkat. A mun-
kálatok között szerepel többek között a fûtéskorszerûsítés, de elkészül majd 
a lábazati, a homlokzati illetve a födém szigetelése is, valamint kicseréljük nyílás-
záróinkat, mely talán a leglátványosabb és legszembetûnôbb eleme lesz az átala-
kulásunknak. Óriási köszönet jár Balatonfenyves Község Önkormányzatának,
Lombár Gábor polgármester úrnak és az ott dolgozóknak, akik szívükön viselik
gyermekeink jövôjét, és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a kicsik 
kulturált, esztétikus és minden igényt kielégítô környezetben tölthessék minden-
napjaikat! Szeptemberben a megújult Kisfenyô Óvodában várják vissza az óvó-
nénik az apróságokat!

Hackl Szilvia
óvodavezetô

Ballagtak az ovisok is A jövô nyomában 
Balaton Nagyberek Regionális 

Turisztikai Konferencia

A Balatonfenyvestôl délre a kisvasút nyomtáv-
ja mentén rejtôzködô egykori Hunyady Imre-
majorban a Majorka a Balaton Nagyberekért
Közhasznú Alapítvány szervezésében június
28-án, szombaton délután a térség fejleszté-
seirôl hallgathattak meg az érdeklôdôk elô-
adásokat.
Elsôként a Dél-Balatoni turisztikai és megyei
vonatkozású fejlesztési lehetôségekrôl Witz-
mann Mihály a Somogy Megyei Közgyûlés al-
elnöke tájékoztatta a hallgatóságot, és biztat-
ta további térségfejlesztési ötletek, kezdemé-
nyezések beküldésére, megvalósítására.
Ezt követôen a Majorka a Balaton Nagybere-
kért Közhasznú Alapítvány képviseletében
Antics László mutatta be a településrész fejlô-
dését és az Alapítvány abban betöltött fontos
szerepét. Kihangsúlyozva, hogy jelen kezde-
ményezéshez várják a környezô balatonparti
és háttértelepülések, azok társadalmi szerve-
zeteinek, vállalkozásainak csatlakozását.
A kaposvári Tourinform iroda részérôl
Máyerné Bocska Ágnes mutatta be az eddig
Kaposváron megvalósított turisztikai célú fej-
lesztéseket és azok eredményeit, amelyek
mintául szolgálhatnak hasonló törekvések
esetében.
Az elôtte szólókhoz hasonlóan a Fonyód–
Csiszta–Nagyberek „thermál projektet” ismer-
tette Hidvégi József polgármester úr, kiemelve
hogy mind Fonyód, mind Buzsák és a Fonyó-
di járás fejlôdésében meghatározó tényezô le-
het egy ilyen program megvalósítása.
A turisták szemszögébôl a Kerékpárturizmus
Dél-balatoni szakaszának a háttértelepülése-
ket is érintô kidolgozott bôvítési lehetôségeit
ismerhették meg a konferencia résztvevôi Né-
meth Zsolttól, a Balaton Kerékpáros Turisztikai
Egylet ügyvezetôjétôl, aki elmondta, hogy a
bringások számára is jól járható útvonalak lé-
teznek például Nagyberekben Majorkán ke-
resztül Csiszta-puszta termál gyógyfürdôhöz
vagy Táskára és Somogyszentpálra. Legvégül
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park tájegység
vezetôje, Rozner György bemutatta a Berek
természeti értékeit és a Nemzeti Park fejlesz-
tési terveit.
Az Agroturisztikai Központ kialakítására el-
nyert pályázat elsô lépéseként a konferencia
után a majorság múltat idézô épületeinek tera-
szán, helyi kézmûves termékek, például illatos
fôzött szappanok, kerámiák kerültek kiállításra
és helyi gasztronómiai termékeket kóstolhat-
tak a résztvevôk, a házigazdák szíves kínálá-
sában.
A Történelmi Vitézi Rend támogatásával a
konferencia zárásaként a Szent Korona és 
koronázási ékszerekrôl tartott elôadást Rónai
Attila kaposvári ötvösmûvész, és a hallgató-
ság megtekinthette azok másolatát.
A konferencia után még hosszasan élvezték a
látogatók a „MAJORKA” kellemes vidéki lég-
körét, kikapcsolódási lehetôségeit ezen a
szép nyári estén.

Mikics Norbert
Majorka Alapítvány
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Feldíszítettük az iskolát, útravalónak
szánt mottót írtunk a táblákra, búcsú-
zott és útra indult 2014. június 14-én
11 ballagó nyolcadik osztályos ta-
nulónk: BALOG ZSOLT, DÖMÖTÖR
REBEKA, FENYÁR JÁNOS, FE-
NYÁR ORSOLYA, HARMATH KLAU-
DIA, HARSÁNYI ANNA KAMILLA,
KISS JÓZSEF KRISZTIÁN, KRUP-
PAI LILI, KÔVÁRI KATALIN, NÉ-
METH NOÉMI, PUCSKÓ ROZI 
ZSELYKE.
Az iskolai ballagás az elsô olyan élet-
forduló, ami után más közösségbe
kerülnek gyermekeink. Reméljük,
hogy az itt töltött idô alatt sikerült a
jellemük alapjait úgy alakítani, hogy
erôs egyéniséggé válva ne sodródja-
nak a tömeggel. Kívántuk nekik, hogy
legyenek erôsek, kemények, követ-

kezetesek a lényegben, de szeretet-
teljesek a módban. Kollégáim a tanu-
lók érdekeit szem elôtt tartó tevé-
kenységgel tanítványainkat becsüle-
tes munkára sarkallták, a tudás meg-
szerzésére, megbecsülésére ösztö-
nözték ôket. Megbízatásunk ezennel
véget ért, de mindig készen állunk ar-
ra, ha visszalátogatnak, meghallgas-
suk ôket, és adjunk egy-egy biztató
szót. Bízunk abban, hogy a választott
iskoláikban helyt állnak. Szeretnénk,
ha emlékeik között mindig lenne hely
a Balatonfenyvesi Fekete István Álta-
lános Iskola számára. Útravalóul át-
adtam az Arany János epigrammáit
tartalmazó könyvecskét, valamint
egy emléklapot.
Ünnepségünk a tanévzáróval folyta-
tódott. Eltelt egy tanév, melynek vé-

gén a 112 diák kapta meg a bizonyít-
ványt. Komoly munkát tudhatunk ma-
gunk mögött. Az iskolánkban az alsó
tagozaton a legjobb eredményt az 1.
és a 3. osztály érte el. A felsô tagoza-
ton az 5. és a 6. osztály tanulmányi
átlaga volt legjobb. Gratulálunk! 
Tanévzárónk legünnepélyesebb ré-
szében átadtuk a Barta Anna kitünte-
tettjének járó díjat. A nevelôtestület
döntése alapján a 2013/2014-es tan-
évben a következô tanulók bizonyul-
tak érdemesnek a kitüntetésre: Har-
math Klaudia, Harsányi Anna Kamilla,
Pucskó Rozi Zselyke. Szívbôl gratu-
lálunk! Köszönô szavakkal és virág-
csokororral búcsúztunk: Harmathné
Tóth Tündétôl és Pucskó Jutkától,
akik nyolc éven keresztül lelkesen vé-
gezték a munkájukat a szülôi munka-
közösségben. A nevelôtestület és a
tanulóink nevében köszönöm a szü-
lôk részvételét tanulóink közös neve-

Ballagás és tanévzáró
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Elsôáldozáslésében, a Szülôi Munkakö-
zösség valamennyi tagjának 
a rendezvényeken való aktív
közremûködést, támogatást.
A Fonyódi Tankerület peda-
gógusnapján kolléganônk,
Gyanó Józsefné az idei évben
végzett eredményes, lelkiis-
meretes munkájáért, verseny-
re való sikeres felkészítésért,
színvonalas mûsorok összeál-
lításáért és betanításáért elis-
merô oklevélben részesült.
A szülôi munkaközösség és
kollégáim nevében gratulál-
tunk neki egy szép csokor vi-
rággal. Megköszöntem min-
den munkatársunknak is a 
lelkiismeretes munkát. Mivel
Kiss Sándorné, Julika néni
nyugdíjba vonul, a szülôi mun-
kaközösség elnöke a tanulói
közösség nevében is elkö-
szönt tôle.
Megköszöntük a Fonyódi Tan-
kerület igazgató asszonyának
és munkatársainak az ered-
ményes együttmûködést. Ba-
latonfenyves önkormányzata
dolgozóinak a közös munkát,
a diákok, pedagógusok utaz-
tatását, a finom ebédeket, a
színes könyvtári órákat. A pol-
gármester úrnak, a képviselô-
testület tagjainak, civil szerve-
zeteknek és cégeknek a támo-
gatást, hiszen ez által a gyer-
mekeinknek nyújtott program-
jainkat tehettük színesebbé,
növekedhetett a Barta Anna
Alapítvány tôkéje, bôvülhetett
a sportéletünk egy modern
mûfüves pályával. Külön kö-
szönetet mondtam Tóth Ta-
másnak, a CMS-MANUFAC-
TURING igazgatójának, aki
segített a fonyódi tanulóink be-
járásának a megszervezésé-
ben, és az alsó tagozatos gye-
rekeink színházlátogatását is
megtámogatta. Megköszöntük
az alapítványunk kuratóriumi
tagjainak önkéntes tevékeny-
ségét!
Jó pihenést kívánva lezártam
a 2013/14-es tanévet.

Hilszenráth Györgyné

mb. igazgató

Hûvös napra ébredtünk 2014. május 18-án, az ég is borult volt, az imádott balatoni
szél barátságtalanul köszöntött ránk ennek a viharos hétnek a vasárnapján. Aztán,
amikor már a templom kertben gyülekeztünk az elsô áldozásra készülô gyermekeink-
kel, a szél is szellôvé szelídült, a nap is kisütött és éreztük magunkon az éltetô ere-
jét. Rózsaszirmokkal terítették be a segítô asszonyok a templom bejáratáig az utat,
fehér virágok mindenütt. Minden készen állt.
Tíz gyönyörûen felöltözött, mosolygó tünemény, öt öltönyös kisfiú s öt hófehérben
tisztán ragyogó kislány várta izgatottan hogy megtapasztalhassák mit is jelent igazá-
ból az: Elsô Áldozás. Az ünnepet megelôzô próbák alkalmával tíz nevetgélô, csinta-
lan, hangosan csicsergô gyermek élvezte, ahogy Bolla István Atya és Rácz János bá-
csi hitoktató felkészíti ôket a nagy eseményre. A templomban azonban már áhítattal,
fegyelmezetten, minden szót figyelve két szín alatt áldoztak. Jézus testét az ostyában,
vérét a borban vették magukhoz.
Csak meghatottan lehet beszélni e szép napról, amikor a csodálatosan feldíszített
templomban a családtagok, nagyszülôk, nagynénik, nagybácsik testvérek, barátok,
ismerôsök és ismeretlenek együtt érezhették át azt az áhítatot, határtalan szeretetet
és tisztaságot, mely Isten házából s az együtt áldozó gyermeki lelkekbôl áradt. Idén
elsô alkalommal a liturgián kívül a gyerekek és kisebb testvéreik versekkel is készül-
tek. Mosolyt és könnyeket elôcsalva ezzel a templomban ülôk arcára s szemébôl.
A szentmise végeztével már felszabadultan, jó étvággyal falatoztak a paplakban terí-
tett asztal mellett, – az asztalfôn az Atyával – finom kalácsot és kakaót. Sôt, ô még
ízletes tortával is meglepte csemetéinket. Mi szülôk, meghatódva figyeltük, – jó ma-
gam a könnyeimmel küszködve – ahogy az itteni tartózkodásának elsô alkalmával
történô elsô áldoztatása után Bolla István Atya kiosztotta az ajándékul szánt ima-
könyveket, s minden gyermeknek a rózsafûzért, szándéka szerint ezzel hagyományt
teremtve.
Ennek az eseménynek az üzenete egy életre szól. A gyermeki lelkekben mélyen nyo-
ma marad. De igazi jelentôségét majd csak késôbb, pár év elteltével értik, érzik meg.
Emléke tovább él és maghatározó élmény. Nekünk szülôknek is melengetô érzés,
amit láthattunk, átélhettünk, gyermekeinkkel együtt.
Köszönet és hála ezért Bolla István Atyának, Rácz János hitoktatónak és a segítô
asszonyoknak. „Most senki és semmi nem fontos! Csak Te meg én. Átjárja a Te
istenséged az én szegény kis emberségemet. Ôrizz meg magadnak Jézusom.”

Stamlerné dr. Bodor Katalin
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FENYVESI NYÁR

Július 12. (szombat) 11 óra
Gyermekszínházi elôadás
Ziránó Színház: A három kismalac
20 óra
Utcabál a RETROFON együttessel

Július 15. (kedd) 21.00 óra
Filmvetítés

Július 19. (szombat) 11 óra
Gyermekszínházi elôadás
Écsi Gyöngyi: A világ kenyere
20. óra
The Griffins koncert
Helyszín: Kultúrtér

Augusztus 3. (vasárnap) 21.00 óra
Filmvetítés

Augusztus 9. (szombat) 11 óra
Gyermekszínházi elôadás
Ládafia Bábszínház: Az ördög kilenc
kérdése
19.30 óra
Klasszikus Zenei Est
Helyszín: KultúrtérAugusztus 8. (péntek) 18 óra

Gyermekszínházi elôadás
Ládafia Bábszínház: A só

Augusztus 1. (péntek) 18 óra
Gyermekszínházi elôadás
Fabók Mancsi bábszínháza:
A székely menyecske meg az ördög

Július 27. (vasárnap) 21.00 óra
Filmvetítés

Július 25. (péntek) 18 óra
Gyermekszínházi elôadás
Ördögszekér kompánia: Hamupipôke
19 óra
Angel Dance Tánciskola mûsora
Helyszín: Zenepavilon

Július 11. (péntek) 18 óra
Gyermekszínházi elôadás
Ziránó Színház: Pulcinella kertészkedik

Július 13. (vasárnap) 21.00 óra
Filmvetítés

Július 18. (péntek) 18 óra
Gyermekszínházi elôadás
Écsi Gyöngyi: Élet és halál vize

Július 20. (vasárnap) 21.00 óra
Filmvetítés

Augusztus 5. (kedd) 21.00 óra
Filmvetítés

Augusztus 10. (vasárnap) 21.00 óra
Filmvetítés

Augusztus 2. (szombat) 11 óra
Gyermekszínházi elôadás
Fabók Mancsi Bábszínháza:
A halhatatlanság országa 
20.30 óra 
Operett Est az Orfeum Vándorszínpad
elôadásában
Sztárvendég: Oszvald Marika

Július 29. (kedd) 21.00 óra
Filmvetítés

Július 26. (szombat) 11 óra
Gyermekszínházi elôadás
Rozs Tamás: Holdbeli csónakos
20 óra
Mûkedvelô Rock Band koncert
Helyszín: Kultúrtér

Július 22. (kedd) 21.00 óra
Filmvetítés

8
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