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A nagyböjti keresztutakon számtalanszor elhangza-
nak ezek a mondatok: „Imádunk Téged, Krisztus, és ál-
dunk Téged! Mert Szent Kereszted által megváltottad 
a világot!” Ha megpróbáljuk feltárni e szavak értelmét,
akkor ehhez a legalkalmasabb kiindulópont Pál apos-
tol Krisztus himnusza: Jézus, aki „Isten formájában
volt, és az Istennel való egyenlôség állapotát nem tar-
totta olyan dolognak, amit erôszakkal illenék magához
ragadnia, hanem semmissé tette (kiüresítette) önma-
gát, szolgai alakot öltvén; hasonló lett az emberekhez,
és külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Meg-
alázta önmagát és engedelmeskedett mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta,
és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden
névnek.” (Fil, 2,6-9) 
A keresztet elôszeretettel jellemzik ég és föld, termé-
szet és természetfeletti, isteni és emberi világ találko-
zási pontjának, valamiféle „kozmikus szimbólumnak”;
Jézus Krisztus keresztje azonban a bûnös embert ön-
magához ölelô Isten valóságát nyilvánítja ki számunk-
ra. Pál apostol Krisztus-himnusza a Szentháromságos
Istennek önnön dicsôségérôl lemondó, „alászálló” sze-
retetét ünnepli. Ezen önmagáról lemondó, önátadó
szeretet Jézus keresztre feszített testében, kitárt kar-
jaiban éri el csúcspontját.
Ha igazán szeretünk – s ez nem azonos a „zsák-
mányszerzô”, szemforgató vágyak hatalmi játékával,
amely csak a másik birtoklására irányul – védtelenné
és kiszolgáltatottá válunk, mindenki ujjal mutathat ránk
és megvethet bennünket. A szeretetben megnyilvánuló
feltétlen önátadás az igazi áldozat, amely azonban
„elég erôs ahhoz, hogy ne követelje a kölcsönösséget,
mint tartósságának feltételét.” (In: Jean Varillon: Isten
szenvedése és alázata, SZIT, Budapest, 2002, 63. o.) 
A keresztre feszített Jézus kitárt karjai örökké várakoz-
nak arra, hogy a bûnös ember visszatérjen Hozzá, s
ölelésében megtisztulva újra útjára engedi. Jézus Krisz-
tus szenvedése és kereszthalála a „szeretet drámája”
Isten és az ember között, amelyben a feltámadás nem
valamiféle „happy end” a cselekmény végén.
Nehéz beszélni a magáról a feltámadásról, hiszen a
Nagyszombat és Húsvét közötti idô, amely az élettôl 
való eloldódás és a végsô „elváltozás” ideje, az ember
számára megragadhatatlan pillanat. Péter apostol pün-
kösdi beszéde szerint Jézust az Atya a Szentlélek ere-
jébôl támasztotta fel a halálból, küldetése igazolást nyert
s teljességre jutott, tehát a Feltámadás a Szenthárom-
ságos Isten egyedüli tette és végsô valósága. Balthasar
szerint „egyetlen vallás sem képes értelmes egésszé
kerekíteni azt a töredéket, amit a földi, halálba tartó élet
jelent. Egyikük sem képes odavarázsolni a halál utánra
a töredéket kiegészítô darabot.” Az apostolok tanúságté-
tele szerint a Keresztre feszített azonos a Feltámadottal,
Isten szeretete végérvényesen belebocsátkozik az em-
ber életébe, áthidalva/helyreállítva azt a szakadékot és
törést, amelyet mások elvesztésében fájdalmasan meg-
tapasztalunk. Bolla István

MÁRCIUS IDUSÁN
Hagyománya a magyarságnak – s ezt a hagyományt
legalább száz éve gyakoroljuk –, hogy minden év-
ben megemlékezünk a nemzetünk születése szem-
pontjából sorsfordító fontosságú eseményrôl, negy-
vennyolc-negyvenkilences forradalmunkról, szabad-
ságharcunkról. Fenyves közössége is ünnepel ezen
a 167. évfordulón. Március 13-án, pénteken este hat-
tól, a községháza nagytermében. A Kisfenyô nagy-
csoportosai Huszártáncot produkálnak (felkészítôk
Kozma Andrea és Vozik Lajosné), zenei-irodalmi mû-
sorral lépnek fel a Fekete István Általános Iskola
tanulói (felkészítôk Gyanó Józsefné és Joó Tamás),
toborzó dalokat ad elô a Balatonfenyvesi Népdalkör
(felkészítô Kovácsné Gelencsér Cecília). Nem marad
el az ünnepi beszéd sem, Lombár Gábor tartja, s a
Szózat közös eléneklése után fellépôk és közönség
együtt koszorúznak a  kopjafánál.

E sorok írója azt kéri azoktól, akik ott voltak a Tóth 
Árpád halála elsô évfordulóján az emlékezô beszélge-
tésen, vagy más okból érzik úgy, hogy csatlakoznak az
ott megszületett csapathoz, a Fenyvesi Tóth Árpád
Társasághoz, hogy e-mail címére: buza.peter3@upc-
mail.hu küldjék el adataikat (postai cím, e-mail cím, te-
lefon), ahol elérhetjük ôket egy-egy tervezett program,
akció szervezése során, kérve közremûködésüket.
Csatlakozási szándékukat bejelenhetik a könyvtárban
is. Kérem, hogy küldjék el azok, akiknek birtokában
van Tóth Árpád valamely alkotása (rajza, festménye,
grafikája) a mû adatait (méret, mûfaj, év, ha van: az 
alkotás címe), s ha módjuk van rá, annak beszkennelt
képét is. A Társaság szeretné felmérni, milyen Tóth 
Árpád mûvek vannak Fenyves polgárainak és nyaraló-
polgárainak birtokában. Buza Péter
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A február 27-i testületi ülésen tizenöt
napirendi pontot tárgyaltak meg a
képviselôk. A polgármesteri jelentés
minden testületi ülés kötelezô napi-
rendje, melynek egyhangú elfogadá-
sa után a 2014. II. félévi határozatok
végrehajtásáról szóló elôterjesztést,
mivel azok rendre, és idôben végre
lettek hajtva – szintén elfogadta a
testület.
A temetkezési feladatok ellátásáról
számolt be a REZI Bt., melyet a tes-
tület elfogadott, az elôkészített ren-
delet módosítását viszont nem, tekin-
tettel arra, hogy abban öt százalékos
szolgáltatási díjemelés szerepelt. Így
nem lesz változás az elôzô eszten-
dôhöz viszonyítva ebben a közszol-
gáltatásban.
Elnapolta a testület az ügyvédi te-
vékenységrôl szóló beszámoló tár-
gyalását, mivel annak elôterjesztôje,
dr. Nagy Mariann ügyvéd azon részt
venni nem tudott.
Alaposnak, igazán komoly szakmai
munkának minôsítette, és fogadta el
a közgyûlés a szociális ellátásokról
szóló helyi rendeletet. Elôkészítôi-
nek: dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegy-
zônek, és a szociális ügyek tanácso-

sának, Orbánné Borsos Anikónak
külön is köszönetet mondott a Jogi 
és Gazdasági Bizottság elnöke, és a
polgármester.
Elfogadták a képviselôk a testület
2015 évi munkatervének tervezetét.
A polgármester helyettesítésérôl 
szóló elôterjesztést is elfogadták a
testület tagjai.
Két utca elnevezésével kapcsolatos
Kormányhivatali törvényességi jel-
zésre a képviselôk az MTA-hoz for-
dulnak az utcanevek értelmezésével
kapcsolatban (Úttörô, Kisdobos ut-
cák).
A település helyi építési szabályzata
felülvizsgálatának eredményes lefoly-
tatása érdekében fôépítészt alkalmaz
a település, Molnár Árpád építész
személyében.
Döntött a testület a térfigyelô kamera-
rendszer kiépítésének megkezdésé-
rôl, kilenc kamerát telepítünk, s a
rendszer bôvíthetô. Ezen döntéstôl a
közbiztonság javulását várják a dön-
téshozók.
Elfogadták a a 2014 évi pályázatokról
szóló tájékoztatót.
Ingatlanok vásárlási lehetôségeirôl
tárgyalt a testület, mely során a volt

TÜZÉP ingatlanának megszerzésére
szándékát fejezték ki, annak kondí-
cióiról a polgármesternek kell egyez-
tetnie.
Két Vörösmarty utcai ingatlan eseté-
ben a felajánlott vásárlási lehetôség-
gel a testület nem kíván élni.
Elfogadta a közgyûlés a központi
strand üresen álló üzletének bérleti
lehetôségére jelentkezô vállalkozó
beadványát.
Ugyancsak elfogadta a település
2015. évi üdülési idényére való
felkészülésérôl szóló elôterjesztést,
azt részletesnek, színvonalasnak
ítélte.
A csapadékvíz elvezetô rendszer ter-
vezésérôl szóló elôterjesztés kisebb
vitát gerjesztett, az árkok jelen álla-
potának kialakulása is szóba került.
A testület a tervezésre ajánlattételi
felhívást is elfogadott.
Az ülés végén felvetôdött a kikötô
építésével kapcsolatban az ahhoz
szükséges kôszállítás módja, az arra
használt út állapotának pontos rög-
zítése, ami megkönnyítheti az eset-
legesen okozott károk bizonyítását.
A beruházás részleteinek tisztázá-
sára a polgármester egy személyes
megbeszélésre hívja ismételten a tu-
lajdonosi kört.

(Lombár)

Az egészség
A ma embere hajlamos azt hinni,
hogy mindenki egészséges, aki a
munkáját ellátja, közlekedik, telefon-
nal, számítógéppel, távirányítóval ra-
gyogóan bánik.
Az utóbbi évtizedek megteremtették
azt a kényelmesebb létet, hogy a min-
dennapi életvitelhez nem kell különö-
sebb fizikai erônlét, állóképesség.
Nagyapáink mindennapjaiban termé-
szetes volt a több kilométeres gya-
loglás, favágás, lovaglás, mezei 
munka.
Fiatalkorukban 8–10 kilométert gya-
logoltak a munkahelyig, hazaérve 
el kellett látni az állatokat, házi, ház
körüli munkát és este még bálba is
mentek.
Ma ez a teljesítmény az élsportolók
fizikai állóképességének felelne meg.
Mi is történt valójában?
A „jóléti” társadalom megteremtette a
fizikai erôkifejtés nélküli életet.
Ellát minket élelmiszerek címkével
forgalmazott mérgekkel, amiktôl elhí-
zunk, cukorbetegek leszünk és tes-

tünk a túltápláltság állapotában is
éhezik, mivel nem kapja meg az esz-
szenciális tápanyagokat.
Helyettük túlfinomított, adalékanya-
gokkal feljavított, szerves anyagokat
nem, vagy csak alig tartalmazó „étke-
ket” eszünk.
Az ember a saját fejlôdésével megte-
remtett egy saját világot, amelynek ô
lett az elsôszámú áldozata.
A mai társadalom legnagyobb problé-
mája és az egészségügy legnagyobb
kihívása a túlsúly, elhízás.
Az ember egy tudatos lény, az agya,
a szellemisége mûködéséhez, szük-
sége van saját testére, amely kiszol-
gálja, ellátja, mozgatja, védi ôt.
Ezzel a testtel bánunk úgy nagyon
sokan mint saját ellenségünkkel.
Hagyjuk tönkremenni, eldeformálódni
és tûrjük, ahogy a rengeteg plusz kiló
alatt mûködôképtelenné válik.
Ugyanakkor gondosan szervizeljük
az autónkat, karban tartjuk a házun-
kat, gyakran cseréljük telefonunkat
és mûszaki cikkeinket, de a saját tes-
tünket úgy fogadjuk el, mint egy le-
robbant autót, összeomlás elôtti há-
zat, mivel rá már nem jut idô.

Imádjuk tárgyainkat, egy egyre bete-
gebb társadalom képmutató világát.
Egy indiai ôsi mondás szerint, akinek
nincs magára napi egy órája az nem
ember.
Aki a saját egészségét veszélyezteti
mert nincs ideje ereje elhatározása
hogy megváltoztassa az étkezési
szokásait és elkezdjen mozogni, az
nem tudatos ember, mert önmaga el-
len fordult.
Aki azt állítja, hogy mindezt a sze-
retteiért a családjáért a munkájáért
teszi, az pont ôket veszélyezteti az
életmódjával, mivel lebetegedhet,
megrokkanhat, bele is halhat.
A megváltozásra mindig van esély.
Ezért fontos a minél fiatalabb gene-
ráció felmérése, fizikai állapotának
szûrése.
Sokan összetévesztik a negatív la-
borleleteket az egészséggel és az or-
voslást a receptírással.
A szûrôvizsgálat során idôben fel-
tárt rendellenességek, megfelelô ta-
nácsadással még visszafordíthatók
és nem alakulnak rendszerbeteg-
séggé.

Dr. Veress Zsolt

A községházáról jelentjük

fenyv_mÆrcius.qxd  2015.03.04.  14:22  Page 2



2015. MÁRCIUS KÖZ(SÉGI)ÉLET FENYVESI ÚJSÁG

3

Az idén új helyszínen, a BKV Üdü-
lôben került megrendezésre február
7-én a Balatonfenyvesi Fekete István
Általános Iskola jótékonysági bálja.
Az iskola dolgozói és a szülôi munka-
közösség tagjai ezúton szeretnék
megköszönni a részvételt, a pártoló-
jegy vásárlást, tombola, illetve egyéb
felajánlásokat. A bál bevételével is-
mét támogatni tudjuk gyermekeink
kulturális és sportrendezvényeit, to-
vábbá az udvari játékok felújítását.
Joó Tamás tanár úr köszöntötte a bá-
lozókat. Majd a konferálás után az
Eraklin Táncklub kápráztatott el ben-
nünket színvonalas mûsorukkal. Ezt
követôen ismét színre lépett a „Fod-
ros Álmok” tánccsoport Kopp Adrienn
koreográfiájával.
A szülôi produkciót követôen a svéd-
asztal várt mindenkit. Az Önkormány-
zathoz tartozó iskolai konyha sza-
kácsnôi ismét remekeltek! Kozma
Sándorné (Erzsi) vezetésével igazán
ízletes, változatos vacsorát varázsol-
tak elénk. Marhapörkölt burgonyával,
töltött húsok, rántott, grillezett és friss
zöldségek, különféle saláták, sajttá-
lak, gyümölcstál és egyéb finomsá-
gok. A desszertet ismételten szülôi
szorgos kezek készítettek, újdonság-
ként Végh Marika finom tortáit és sü-
teményét kóstolhattuk meg.
A talpalávalót a Retro Szalon és
Tánczenekar szolgáltatta. Jó hangu-
latban roptuk a táncot hajnalig.
Itt szeretnénk még egyszer köszö-
netet mondani minden kedves részt-
vevônek, közremûködônek, felajánló-
nak! Köszönet a büfében segítô Ba-
logh Tünde, Szalai Krisztina pedagó-

gusoknak, Giber Krisztinának és Or-
sós Jánosnak (Pilunak)! Köszönjük a
segítséget Balázs Dezsônének, Kiss
Juliannának, Kovács Ilonának! Köszö-
net a Potecz családnak a sok segít-
ségért  és támogatásért! Köszönet a
Hubertus Bt-nek, a marhahús felaján-
lásért!
Köszönjük iskolánk vezetôjének,
Hilszenráth Györgynének, és peda-

gógusainknak, illetve a  technikai dol-
gozóknak a  munkáját az elôkészüle-
teknél és a bál utáni munkálatoknál! 
Szép számban gyûjtöttünk tombola
ajándékokat, melyek mindegyike
gazdára talált az éjfél utáni tombola-
sorsoláson, a boldog nyertesek nevé-
ben is köszönjük az önzetlen adomá-
nyokat! 
Végül, de nem utolsósorban szeret-
nénk hálánkat kifejezni azoknak a
szülôknek is, akik segítettek a terem
díszítésében, asztalok, székek elren-
dezésében, terítôk, dekorációk elhe-
lyezésében,  tombolatárgyak fuvaro-
zásában és a bál utáni rendrakásban! 
Mindenkinek köszönjük, hogy jelenlé-
tével, fogyasztásával, pártolójegy,
tombolajegy vásárlásával hozzájárult
a bál bevételéhez! Reméljük akik
idén nem tudtak eljönni, jövôre bele-
kóstolnak az iskolai báli hangulatba.
Nagy örömmel tölt el bennünket,
hogy ismét sikerült növelni azt az
összeget, melyet a balatonfenyvesi
iskolásokra, kulturális és sportle-
hetôségeikre, kényelmükre, biztonsá-
gukra költhetünk.
Szeretettel várunk majd mindenkit a
jövô évi Jótékonysági Bálunkra is!
Köszönettel és tisztelettel

Szülôi Munkaközösség
Fekete István Általános Iskola

Balatonfenyves

Bál gyermekeinkért

Tombola felajánlások, támogatók névsora
Ambrus Attila, Ari Papírbolt – Fonyód, Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület,
Balázs Dezsôné, Barbakán Kávézó Fonyód, Baranyai család, Barna Antal,
Bíró Károly és családja, Bíró Krisztina, Bíró Róbert és családja, Boór Attiláné
Kovács Krisztina, Cobra Gyógynövény – Vajda Tiborné, Csermely Sándor és
családja, DERMISZ KOZMETIKA, Drenkovics János, Dömötör Kornél
Ferenc, Erdélyi Ernô Fonyód, Fa-Feri Kft. – Nagykanizsa, Farkasné Maráz
Rózsa, Fábián Pékség – Fonyód, Fehér Zoltán és családja,  Fenyvesi Moso-
da Bt., Fonyódi Jana Ásványvíz Kft., Fonyódi Lángos – Hermann Gábor és
családja, Fonyton Kft. (CMS) – Fonyód, Tóth Tamás, Friskó Lászlóné, Gitta
Fodrászat, Gomba Café, Gyanó József és családja, Halker Kft., Haszon Zsolt
és családja, Hegyi Textilszervíz Kft. – Fonyód, Herbel Zoltán és családja,
Hilszenráth György és családja, Hiszenráth Krisztián és családja, Hubertus
Bt., Kémenes Róbert és családja, Kisfenyô Óvoda, Kisfenyô Óvoda Szülôi
Munkaközössége, Kócsa Mátyás és családja, Köbli Ildikó, Laskai Tímea Fod-
rász, Lelkó Attila és családja, Lombár Gábor Polgármester Úr, Lukács Anna
és Lukács Artúr, Majorka Alapítvány, Magyarhoni István és családja, Mar-
kovics Zsuzsanna és családja, Mezôgazdasági Bolt Fonyód – Szerdahelyi
Áron, Molnár Balázs, Molnár Viktória Kozmetikus, Nagy Tamás, Nemes Ottó
és családja, Nikula Csaba, Novasol Kft., Orbán János, P&P Tours – Fonyód,
Papp Csaba és családja, Pelso Caffe, Potecz Csaba és családja, Rauch 
Melinda és családja, Rácz János, Rezi Bt., Roaming World Utazási Iroda,
Somogyi István és családja,  Sólyom Krisztián és családja, Stylus körömsza-
lon – Radics Eszter, Stamler József és családja,  Székely Erzsébet, Szilasi
Gábor és családja, Szôlôskert Vendéglô, Tompos Krisztina – Madmoiselle 
Divat, Turul Gyógyszertár, Tünde Virágbolt – Fonyód, Tünde Körömkozmeti-
ka, Vadász Gáborné, Vargáné Sütô Katalin, Varga Szabolcs és családja,
Vágner József, Vitorlássport Központ, Zrínyi Péter és családja, Zsiga Csaba
és családja, Zsinkai Zoltán és családja, Zsoli Kft.

Fodros Álmok – Mamma Mia!
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VIRÁGGAL A TISZTA FENYVESÉRT
2015

VERSENYFELHÍVÁS
Balatonfenyves Község polgármestere meghirdeti a VIRÁGGAL a tisz-
ta Fenyvesért 2015 Település-szépítô versenyt.A versenyen valameny-
nyi balatonfenyvesi állandó lakos és üdülô ingatlantulajdonos, a telepü-
lésen mûködô összes civilszervezet és közintézmény, valamint vendég-
látóegység, kereskedelmi szálláshely magánvállalkozás részt vehet.

Célja: Balatonfenyves község környezetszépítésének ösztönzése,
ennek keretében, a közterületek, parkok, terek, házak kertjeinek ma-
gas színvonalú, esztétikai megjelenésének támogatása és elismeré-
se. Bízunk benne, hogy a verseny eredményeképpen kulturált, tisz-
ta, vendégváró, a magyar virág és kertkultúra elterjesztésében élen-
járó község és ezzel együtt településkép fog kialakulni.

Pályázhatnak: Állandó lakók és az üdülô tulajdonosok saját épüle-
teikkel, kertjükkel, és az ingatlanuk elôtti közterülettel.
Közintézmények a saját épületeikkel, kertjeikkel, udvarukkal, park-
jukkal, és az ingatlanuk elôtti közterülettel.
Vendéglátóegységek, kereskedelmi szálláshelyek saját épületeikkel,
kertjeikkel, és az ingatlanuk elôtti közterülettel.
Civilszervezetek, vállalkozók, magánszemélyek Balatonfenyves köz-
ség egy-egy közterületi parkjának, utcasarkának, közterület részé-
nek gondozásával vehetnek részt a versenyen
A pályázatokat szakmai zsûri értékeli. A legszebbnek ítélteket a
Balatonfenyves Község Önkormányzata az alábbi díjakkal jutalmazza:

Balatonfenyves legtisztább, legvirágosabb udvara
Balatonfenyves legtisztább, legvirágosabb nyaralója
Balatonfenyves legtisztább, legvirágosabb vendéglôje
Balatonfenyves legtisztább, legszebb, vállalkozása intézmény udvara
Balatonfenyves legtisztább, legvirágosabb szálláshelye 
Balatonfenyves leggondozottabb parkjának, utcai elôkertjének gazdája 

Amennyiben a verseny kiírásával annak lebonyolításával kapcsolat-
ban észrevétele, vagy kérdése van, kérjük, hívja Hadnagy Lászlónét,
vagy Kiss Pétert a 70/456 0697, illetve a 30/239 5719 telefonszámon.

Lombár Gábor
polgármester

Eboltás
Balatonfenyvesen  2015. március 14.-én szombaton
– 8 órakor a balatonfenyvesi rendelônél a Közép u. felôl 
– ½10 órakor Táskai utcában (Kupa vendéglô)
– ½11 órától Imremajorban

(Pótoltás a balatonfenyvesi rendelôben a rendelési idôben 
hétfôtôl péntekig 13–15 óra között.

Az oltás idôpontjáról kérem szóljon a szomszédjának, ismerô-
sének is.)

Az oltás ára az idén féreghajtóval együtt a tavalyi áron 4000 Ft.
Az oltási könyvet mindenki hozza magával, mert az új könyv 600 Ft.
A háznál történô oltás 4500 Ft. Elôzetes egyeztetést kérek. Az ol-
tást csak mikrochippel rendelkezô kutyáknál lehet elvégezni.
A chip behelyezése kötelezô. Ára változatlanul 3500 Ft/kutya.
A rendelôben történô oltás is 4000 Ft.

Trivet Állatorvosi Kft. – Dr.Szilvássy Györk
Balatonfenyves Fenyvesi u. 21. Tel.: 06/20/9613-224, 06/85/560-074

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

Március 9–15.
Mária Gyógyszertár Balatonlelle

Március 16–22.
Arany Kígyó Gyógyszertár Balatonboglár

Március 23–29.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár Fonyód

Március 30–Április 5.
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves

Április 6–12.
Magyar Korona Gyógyszertár Balatonlelle
Ügyeleti idô zárástól az alábbi idôpontig:

2015.09.01.–2015.12.31.:
H–P: 20 óra, 

Szombat: 14 óra, 
Vasárnap és ünnepnapokon 12 óra

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

Szûrôvizsgálat
Tisztelt Balatonfenyvesiek! március 28-án 
8–16 óráig ingyenes egészségügyi szûrô-
napot tartunk a rendelôben.
Az alábbi vizsgálatok lesznek:
– vércukorszintmérés, diabetikus tanácsadás
– légzésfunkciós vizsgálat 
– kardiológiai vizsgálat
– szemészeti vizsgálat
– reumatológiai vizsgálat
– bôrgyógyászati vizsgálat
– urológiai vizsgálat (PSA vérvétel)
Kérjük betegeinket, hogy a 85/460-236-os tele-
fonszámon a zsúfoltság elkerülése végett szí-
veskedjenek bejelentkezni. A bejelentkezések
alapján idôpontra hívjuk Önöket. Kérjük, hogy
minél többen jelezzék részvételi szándékukat.

Dr. Veress Zsolt
háziorvos

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Krizsai Mónika.

Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter).
ISSN 2063-2622 – Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20.

Nyomdai munkák: PV&P Kft. 7400 Kaposvár, József u. 50.

Áprilisi számunk lapzártája
2014. március 20.
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Sulifarsang
A farsang idén is kopogtatott a
Balatonfenyvesi Fekete István Álta-
lános Iskola kapuján február 21-én.
Mindenki ötletes jelmezek, álarcok
mögé bújva várta, hogy megmutas-
sa, a zsûrinek milyen produkcióval
készült, vagy éppen csak felvonul-
jon díszes, nem éppen hétköznapi
ruhakölteményében.
Olyan kreatív jelmezek is voltak,
mint például popcorn; pingvinek,
akik is táncra perdültek; életre kel-
tek a színes ceruzák és a karneváli
babák; meghallgathattuk egy isko-
latársunk nem mindennapi ének-
hangját; eljött hozzánk Frédi és Bé-
ni is; no meg a tavasztündér is hoz-
za már a jó idôt a hosszú tél után.
Az elsô három helyezett finom tor-
tával vagy ajándékokkal gazdago-
dott. A jelmezverseny után minden-
ki, aki csak tudta, megrohamozta
azokat a tanárokat, akiknél a tom-
bolás zsák volt. Pár percen belül el-
fogytak, majd mindenki bontogatni

kezdte a papírcetliket, a nyertes
darab után kutatva. A tombolázás
után az éppen beosztott osztály el-
foglalta a helyét, hogy „szívküldit”
áruljon. Nemcsak mi diákok kap-

tunk idézetet, hanem néhány tanuló
a tanárának is küldött pár kedves
mondatot. A buli végén mindenki 
élményekben gazdagodva ment
haza.

Február 20-án maskarába bújtak a
legkisebbek is. Mégpedig azért,
hogy jól ráijesszenek a zord és hi-
deg téli évszakra, messze ûzve azt
térben és idôben. Az egész napun-

kat átszôtte a farsangi hangulat: a
délelôtt folyamán Rosta Géza bará-
tunkkal mulattunk, aki mindig min-
denkit jókedvre derít vidám, kedves
és fülbemászó dallamaival. A dél-

utáni pihenést követôen izgatottan
vártuk a szülôket, akik annak rendje
és módja szerint meg is hozták a
napokkal, hetekkel korábban elké-
szített jelmezeket. Miután mindenki
belebújt a sajátjába, büszkén meg
is mutatta azt, az aulánkban össze-
gyûlt sokadalomnak. A jelmezes fel-
vonulás most is nagy sikert aratott.
Az is bebizonyosodott, hogy gyer-
mekeink sokkal bátrabbak ezen a
téren, mint szüleik, bár ahhoz is bá-
torság kellett, hogy az anyukák is
jelmezt öltsenek magukra. Ribizli
bohóc mûsora tovább fokozta a jó-
kedvünket – kár, hogy csak a kis
ovisok érdeklôdését tudta lekötni… 
A mulatság estig tartó közös tánc-
cal végzôdött. Közben finom fala-
tokkal csillapíthattuk az éhségün-
ket: az szmk-s anyukák szendvi-
csekkel, sokan mások farsangi
fánkkal ízesítették meg ezt a pén-
tek délutánt. Mindenkinek köszön-
jük a részvételt és a támogatást!
Fotókat a Kisfenyô Óvoda honlap-
ján láthatnak az érdeklôdôk.

Hackl Szilvia
óvodavezetô

Ovisok maskarában
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Tisztelettel és örömmel tájékoz-
tatjuk Önöket, hogy a Mária utca
3. számhoz tartozó területen, a
Rigó-árok mellett a vitorlás él-
ményközpont építése most már
gôzerôvel zajlik, és a nyár végére
reményeink szerint elkészül.
18 éves „elôkészítés” után jutot-
tunk el odáig, hogy a közel kétmil-
liárd forintos beruházás meg tud-
jon valósulni.
A világon mindenütt a vízparti
településeken két központ, két
agora alakult ki. Az egyik a temp-
lom környéke, a másik a kikötôé.
Igyekeztünk olyan kikötôt létre-
hozni, mely nem csak a hajó tulaj-
donosok szórakozását szolgálja,
hanem Balatonfenyves turisztikai
hírnevét is fokozza, hozzájárul a
település mindenirányú fejlôdésé-
hez, de alapvetôen nem változ-
tatja meg a nyugodt, családias, pi-
henésre vágyó helyiek és turisták
elvárásait.
Köszönetet szeretnénk mondani
az Önkormányzatnak és ezen ke-
resztül a község minden lakójá-
nak az eddigi – és reményeink
szerinti – és további támogatá-
sáért.
A kikötôt két, mintegy 450 méter
hosszú hullámvédôgát határolja,
melynek nyugati szára a Rigó-
árok nyugati sarkától indul, míg
keleti szára ettôl a ponttól 90 mé-
terre, közterületrôl. A keleti móló-
szár szabadon használható lesz,
mint a település része, végén pe-
dig egy személyszállító hajók fo-
gadására alkalmas kikötô rész
kerül kialakításra.
Ezzel a látványos résszel így
megnövekedik a sétány a nyíltvíz
felé. Ugyanezen „közmóló” kikö-
tôn belüli oldalán lesz elhelyezve
egy úszómóló, ami mintegy har-
minc vitorlás kishajó kikötését 
teszi lehetôvé a helyi vitorlás
klubnak. A kikötôben 300–350 vi-
torlás hajó elhelyezésére lesz
lehetôség.
A kikötôben télen is úsznak a ha-
jók, mivel folyamatosan áramol-
tatjuk a vizet, így az nem fagy be.
Egy jelentôs teljesítményû szi-

vattyúrendszert is beépítünk,
mely 48–96 óra alatt a teljes ki-
kötô medencei vízmennyiséget ki
tudja pumpálni a Balatonba. Ez
biztosítja a kellemetlen szagú és
színû – bár egészséges humin-
savat tartalmazó – barna víz
kikötôbôl való eltávolítását. Így a
fenyvesi strandot sem teríti be, hi-
szen a közel 500 méter hosszú
kikötô „kéményként” vezeti bel-
jebb a Balaton selymességéért
felelôs folyadékot.
A Rigó-árok Balatonhoz közelebb
esô végét 40–45 méter hosszban
kotorjuk ki, és kerül kialakításra
egy sólyatér a nyugati parton.
Ettôl a Mária utcai hídig a meder
mélysége a mostani marad. A
nyugati partot megtisztítjuk. Mivel
a hídtól 30 méter hosszan és 
5 méter szélességben elterülô
sáv a település tulajdona lett, így
onnan lehetôvé válhat a helyi csó-
naktulajdonosok hajótárolása és
vízre szállása, mert a nyílt vízre
kijutást mi biztosítjuk.
A szárazulaton, a kikötôt kötele-
zôen kiszolgáló létesítményeken
túl létrehozunk egy kis szállodát
20 szobával – mely csak három
föld feletti szinttel rendelkezik – és
wellness-el. Az úgynevezett Per-
laki ház kinézetében az eredeti
formában épül újra, de belül egy
háromszintes vendéglátó egy-
ségként, kikötôi klubként fog mû-
ködni, ahová bárki lakosság is 
betérhet.
A két építmény közé, félig a föld-
be süllyesztve egy 1000 négyzet-
méteres fedett „játszótér” kerül 
kialakításra. Bárral, bowling pá-
lyákkal, biliárdasztalokkal. Ezt a
helyiséget télen-nyáron lehet
többcélúan használni, összejöve-
telekre, esküvôkre, stb.
A kikötôben és csatlakozó létesít-
ményeiben minimum 17 fô mun-
kavállalót kívánunk alkalmazni.
Néhány napon belül frissítjük hon-
lapunkon (www.sunmarine.hu) a
javított számítógépes grafikákat.
Az építkezés folyamatának folya-
matosan frissülô fotódokumentá-
ciója ugyanott megtekinthetô.

Az építkezés folyamata eddig is,
és még egy ideig a lakókörnyezet-
nek kényelmetlenséget okozhat.
A kivitelezés megkezdése az en-
gedélyek megszerzésének elhú-
zódása miatt tolódott el. Mindent
megteszünk, hogy a nagyobb zaj-
jal járó munkálatokat az üdülô-
szezon megkezdéséig elvégez-
zük. A legnagyobb zajjal járó és a
település életében kellemetlensé-
get okozó munkafolyamat a közel
40 000 tonna kôszikla fuvarozása
és a mederbe rakása. Ez a mun-
kafázis április 30-ig befejezôdik.
Ettôl kezdve már a kikötô a két
ideiglenes hullámvédô gát által el
lesz szeparálva a környezettôl.
A további munkálatok a kikötô
belsô területén folynak.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság
Hajózási Felügyelete által kijelölt
helyeken bójákkal jelöljük az épít-
kezés határát a vízen. A száraz-
földön pedig a Rigó-árok torkola-
tától induló partszakasz maximum
120 méteres darabját zárjuk le.
A cölöpök leverése járhat még
zajjal, mely munka legkésôbb má-
jus 30-ig tart. De ez naponta
„csak” 10–12 cölöp leverését je-
lenti és jelentôs részük viszonylag
messze a parttól. A kotrás egy
úszó hydromechanikus kotróval
fog történni, melynél csak a gép
motorzaja – ami nem jelentôs –
hallatszik, és a kikotort anyagot a
Rigó-árok medrébe fektetett csö-
vön keresztül visszük a Hubertus
Bt. kezelésében lévô vizenyôs te-
rület feltöltésére.
Tisztelettel kérjük Önöktôl további
támogatásukat, megértésüket és
elnézésüket az átmeneti kelle-
metlenségekért. Mi hosszú távra
tervezünk. A balatoni kikötôk át-
lagéletkora több mint 90 év. Olyan
kikötôt és olyan környezetet épí-
tünk, melynek nem lesz párja a
Balatonon.
Reméljük, hogy az Önök tetszé-
sével.
Kérjük Önöket, ha bármilyen kér-
désük, javaslatuk, panaszuk van,
akkor azt az info@sunmarine.hu
e-mail címünkre tegyék meg.

Dr. Kecskés Egon Zsolt
ügyvezetô Elôny Kft.

Egy álom megvalósul
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Szirmot bontott  a hóvirág, a gerlék,
madarak tavaszváró énekétôl hangos
a vidék. A Nap is egyre fényesebbre
törli téli álmos szemét és mikor eze-
ket a sorokat olvassák, már márciust
ír a naptár.
Az Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület
is úgy gondolta, itt az ideje véget 
vetni a télnek. Február 21-én este
Téltemetô Farsangi Mulatságot ren-
dezett  a Községháza nagytermében.
A rendezvényre meghívták a falu ap-
raját-nagyját. A terem megtelt az
érdeklôdô kedves vendégekkel, akik
kíváncsian várták az új mûsort.
Az egyesület életében 2014 novem-
berében új fejezet kezdôdött. A meg-
lévô Énekkar és Kiscsónak Tánccso-
port mellett megalakult a Hagyo-
mányôrzôk csoportja. ôk azok, akik
egy-egy vidék – elfeledett vagy még
fellelhetô – szokásait mutatják be
mûsoraikban. Az ADVENTI idôszak-
ban a Betlehemes mûsorukat láthat-
ták a község két templomában, illetve
az Öregek Délutánján ahol vendégül
látták a a fonyódi szépkorúakat is.
Ez a szokásjáték bemutatta a régi 
falusi betehemezést – egyre több kö-
zösségben éled újjá –, megismertetve
a fiatalokat az egykori néphagyo-
mányokkal, s felidézve az idôsebbek-
nek gyermekkoruk szép téli estéit.
Most, a februári Téltemetôre új szá-
mokkal készültek a csoportok. Bár a
plakátokon a telet jelképezô „kiszebáb”
– szalmabábú –  égetés is szerepelt
táncházzal egybekötve, de az égiek
közbe szóltak. Hiába volt kész a bábú,
elkészítve a máglya, kihangosítva a
parkoló: a nagy szél miatt ez a része
elmaradt a meghirdetett programnak.
Bent a teremben már hat óra körül
kezdett gyülekezni a közönség. A te-
rem megtelt.

Lombár Gábor polgármester megnyi-
tója után a Tánccsoport mutatta be új
mûsorát, egy karikázót. Szálltak a
szoknyák, és hatalmas taps volt a ju-
talom. Másodikként a Hagyomány-
ôrzô csoport mutatkozott be Farsang-
farka címû mûsorával.
Ez a szokásjáték a farsangi idô végét
dolgozza fel, amikor Húshagyóhétfôn
az asszonyok mulatnak a pince- 
hegyen, majd kedden közösen jelme-
zekbe, maskarákba bújik csaknem 
az egész falu, és együtt mulat vala-
melyik kocsmában. Itt is ezt idéztük
fel, s volt is minden: méltóságos asz-
szony a párjával, terhes menyasszony
púpos vôlegényével, cigány asszony 
a mezítlábas purdékkal, s a messzi-
rôl jött drótostót zörgô „mûhelyével”,
apáca, kocsmárosné, lányok és legé-
nyek, pap és komák. Halottsiratással,
edényfoltozással, s a végén közös
mulatsággal: mint nagyanyáink idején.

Külön öröm, hogy ennek a kis cso-
portnak gyermekszereplôi is vannak,
akik így közvetlenül ismerhetik meg
azt a régi kultúrát, melyrôl esetleg
csak a dédik szoktak mesélni. Na-
gyon fontos, hogy közösen dolgozza-
nak egy célért, ebben az elidegene-
dett világban.
A közönség hatalmas vastapssal ju-
talmazta a látottakat. Jó volt nézni 
az önfeledten nevetô arcokat, a sze-
replôkét, a nézôkét. Ezek után az
egyesület minden kedves érdeklôdôt
vendégül látott egy kis pogácsára,
langalóra, teára és forralt borra.
Reményeink szerint a késôbbiekben
hagyományt tudunk teremteni ennek
az eseménynek Balatonfenyvesen.
Kívánok a további munkához hitet,
erôt, kitartást, egészséget – és ked-
ves olvasóinknak sok felejthetetlen
mûsort.

Baranyai Éva

Télbúcsúztató az Ezüstfenyô Nyugdíjas Klubbal

De szép lehetne
Balatonfenyves,
ha virággal díszítenénk utca névtábláink
tövét, nem pedig hulladékkal!
Idézet Balatonfenyves Község Önkor-
mányzat Képviselô-testületének 9/2013
(VI.3.) önkormányzati rendeletébôl: 3.§ 
A közösségi együttélés alapvetô szabá-
lyaival ellentétes magatartást követ el, aki
… g) a zöldhulladékot nem gyûjtôedényben
illetve maximum 1 m hosszú kötegekben
vagy nem a szállítás napján helyezi ki köz-
területre…
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A Fonyódi Kolbászfesztivált immáron
hatodik alkalommal rendezték meg,
melynek programjában újdonság volt
a Balatoni Települések Kolbásztöltô
Bajnoksága. A vetélkedôn 15 csapat
próbálta bizonyítani, hogy kolbász-
töltésben az ô településük a legjobb.
Balatonfenyves Somogyi István al-
polgármester vezetésével indult a
nagy megmérettetésben. A csapatot
erôsítette Tóth József, a Turisztikai
Egyesület elnöke, Babaics Attila,
Világos Zoltán és Vörös Béla.
Minden csapat öt kilogramm húst,
illetve belet kapott a feladathoz. A
fûszerekrôl, szerszámokról, promó-
ciós anyagokról, valamint az ismer-
kedéshez, kapcsolatépítéshez elen-
gedhetetlen pálinkáról, pogácsáról
mindenki maga gondoskodott. A meg-
sült versenytételek ízvilága mellett a
zsûrik a tálalást és külcsínt is érté-
kelte. Csapatunknak meg kellett elé-
gednie a részvételt igazoló emlék-
lappal, de nagy örömünkre szolgált,
hogy a közönség véleménye szerint
is különösen finomra sikeredett a
receptünk alapján készült kolbász.
(S. I.)

Balatoni Települések Kolbásztöltô Bajnoksága

A fonyódi versenyen adta át dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott 
és Koszorús László fogyasztóvédelemért felelôs helyettes államtitkár,
az NFH pozitív listájára felkerült újabb 8 somogyi vállalkozásnak az errôl
szóló okleveleket. Az elismerést egy Balatonfenyvesi vállalkozás is
megkapta: Varga Szabolcs, a Naphal büfé üzemeltetôje vehette át az
oklevelet.

Akikre büszkék lehetünk
A lengyeltóti általános iskola 2015. február 26-án
Fodor András Emléknapot tartott, méltón em-
lékezve Kossuth-díjas költônkre. A diákok számára
megyei szintû versenyeket szerveztek, melyeken
nagy számban iskolánk tanulói is részt vettek.
Alsó tagozatosaink szépíró versenyen bizonyít-
hattak. Felsôs versmondóinkra kettôs megméret-
tetés várt: egy szabadon választott, valamint egy
Fodor András-vers elôadása. Az informatikából
versenyzett tanulónk elôször elméleti, majd gya-
korlati tudásáról (prezentáció készítése) adott 
számot.
Blum Barnabás 1. osztály, szépíró verseny: 3. he-
lyezés, Drenkovics János 2. osztály, szépíró ver-
seny, Hegedüs Julianna 4. osztály, szépíró ver-
seny, Hofmaier Rosina 1. osztály, szépíró verseny,
Márton Rozi 4. osztály, szépíró verseny: 2. he-
lyezés, Orbán Zsófia 2. osztály, szépíró verseny,
Percze Patrik 8. osztály, informatika verseny, Péter
Márk 7. osztály, versmondó verseny: 2. helyezés,
Sárdi Nóra 3. osztály, szépíró verseny: 1. helyezés,
Várnyagy Ajsa 5. osztály, versmondó verseny:
1. helyezés.
Valamennyi tanulónak köszönjünk a készülést, a
helytállást.
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