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BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA

XXII. évfolyam

2015. JÚNIUS

Mit is kínálunk? Abban azt gondolom nincs köztünk vita, ELSÔ ÁLDOZÓK
hogy megváltoztak a szokások. Ma már egészen másként
választanak utazási célt azok, akik bennünket, így a Balatont
választják a nyaralás helyszínéül. Abban is egyetérthetünk,
hogy a tó maga egyedül már nem elegendô ahhoz, hogy csábító utazási cél legyünk, és attól nem lesz Fenyvesen minôségi
turizmus, hogy azt mi annyira szeretnénk.
Ezért nagyon sokat kell tennünk mindnyájunknak.
Nem elégedhetünk meg a középszerrel, a legjobbnak kell
lennünk, de legalább is törekednünk kell arra, hogy egyszer a
legjobbak legyünk, ami egy hosszú, és nem könnyû folyamat
része.
Az üdülési idény tervezése, az arra való felkészülés még a folyamatban lévô szezon közben megkezdôdik, már akkor meg
kell fogalmaznunk a következô idôszak teendôit, melyhez meg
kell találni a pénzügyi hátteret, és ha mindkettô rendelkezésre
áll – szerepeltetnünk kell azt az aktuális költségvetésünkben.
Itt Balatonfenyvesen többszörösen is szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy ilyen színes a turisztikai kínálatunk. Nekünk van Balatonunk páratlan panorámával, szabad strandjaink, ingyenes parkolási lehetôségek, keskeny nyomtávú kisvonat, a páratlan Nagyberek, abban természetvédelmi terület,
no és vannak igazán igényes programjaink, rendezvényeink.
Nem könnyû az idény kulturális programjait összeállítani, tekintettel kell lenni a hozzánk látogatók kor, és érdeklôdés szerinti
megoszlására, melyet csak úgy tudhatunk meg, ha a rendezvények vonatkozásában monitorozzuk is azokat. Az alapgondolat a következô: „Fenyves csendes családias üdülôhely”….
Hogy az, azt az elôttünk járók hagyták ránk örökül, és hogy
mennyire jól fogalmaztak a 30-as 40-es években mi sem bizonyítja jobban, mint hogy már egyre többen a családokat tekintik a fô turisztikai „célcsoportjuknak”.
Ennek megfelelôen ebben az esztendôben folytatjuk a rendszeres gyermekmûsorokat, melyek a múlt esztendôben is nagy
sikert arattak.
A KULTKIKÖTÔ névvel fémjelzett programsorozat idén már kiegészül színházi kamara elôadásokkal, és amennyiben ezeknek sikere lesz, az ôsszel hosszabb távú együttmûködési megállapodást kívánunk ezen vállalkozással kötni. Szervezi a
Turisztikai Egyesület is a szokásos programokat, persze úgy,
hogy az egyes mûsorok ne jelentsenek egymásnak konkurenciát.
Idén is lesz BALATONPARK rendezvénysorozat a stadionnál,
ismereteim szerint július végétôl augusztus 22-ig 12 rendezvényt kötöttek le a szervezôk. Demjénnel kezdenek, de lesz
Anna and the Barbies, Majka és Curtis is. Az immár hagyományos rendezvénynek jótékony a hatása Balatonfenyves hírnevére – köszönet a szervezôknek, és finanszírozóknak (idén
ebbe a község is beszállt.
Kínálunk ezen kívül egy új sétáló utcát, melynek végleges
arculatának kialakítása folyamatban van, szép, és tiszta strandokat, közterületeket, no és egy épülô kikötôt, mely magában
hordozza településünk, így a mi jövônket is, ezért nehezen tudom megérteni, és elfogadni az ellenzôk, a fanyalgók kifogásait. Bízom abban, hogy jövôre ezzel az impozáns létesítménynyel, annak programjaival is gazdagodik a kínálatunk. (Lombár
Gábor)

Elsô áldozók a Szent Erzsébet Plébániatemplomban: Varga Réka, Elekes József és
Hodován Zsófia Bolla István atyával

CHALLENGE DAY
A kihívás napját május 20-án rendeztük meg,
másnap elôadást hallgathattunk meg a tornateremben. Címe: Hóferi és a hét törpe igaz
története. Felkészítô tanár: Kövesdi Éva
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Kezdôdik a szezon…
... és ezt már abból is jól látjuk, hogy
sokkal több szemét keletkezik a hét végén, ami nem is lenne nagy baj, de
azok mindenhol, a legötletesebb helyeken is megjelennek, szinte elárasztva,
de legalább is elcsúfitva a település
képét.
Azt elôre le kell szögezni, hogy lakosságunk (itt mindenkire gondolok, akinek köze van Fenyveshez) nagy része
fegyelmezetten, és korrekt módon,
partnerként vesz részt ebben a tevékenységben a hulladékok lakosságtól
történô begyûjtésében. Betartják a
szállítási napokat, az akkor kihelyezhetô mennyiségeket, a hulladékok
fajtáját, még szelektálnak is, ha többlet
szemetük van megvásárolják az annak
kihelyezéséhez szükséges zsákot, zsákokat – végezetül be is fizetik a szolgáltatás ellenértékét.
Van azonban néhány ingatlantulajdonos aki sokkal kurucosabb módon
végzi ezt a tevékenységet. Más ingatlana elé, vagy a közterületi szemétgyûjtôkbe rakja a hétvégi hulladékot,
nem szelektál, nem azokban az idôszakokban és nem a meghatározott fajtájú szemetet rakja valahová, közben
sokallja a díjat, melynek hangot is ad,
sôt be sem fizeti.
Ezzel a viselkedéssel pedig többszörös
kárt okoz a településnek, végezetül
mindnyájunknak.
Nézzük, hogyan is történik a károkozás?
Nem a saját ingatlana elé helyezi ki a
szemetet (a törvény, és annak elôírásai
alapján készült helyi rendelet megszegésével), hanem a köztéri szemetesekbe, vagy más ingatlana elé.
A közterületi szemetes edényeket munkatársaim rendszeresen ürítik, és az ott
keletkezett mennyiséget a község viteti
el, és természetesen ki is fizeti a közszolgáltatónak, amely, mint tudjuk az
önkormányzatok tulajdona.
A cég leszámlázza a járatnapok alapján a szolgáltatást, és leszámlázza a
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KISBÍRÓ
köztéri ürítések kezelését. Amennyiben
más elé viszik a szemetet, és ott történetesen van már kihelyezett mennyiség, a szolgáltató csak egy zsákot vagy
edényt ürít, hisz arra szól a megbízatása.
Ez kinek jó? Merülhet fel a kérdés, amire a válasz egyszerû – senkinek.
Megkezdôdött a zöldhulladék szállítás
szezonja is, ma este a Közép utca 40
elôtt 30 db 120 literes zsákot láttam kihelyezve, melyet láthatóan nem ezen
ingatlanról gyûjtöttek össze, inkább a
szemben lévô üdülôterületérôl. A zöldhulladék a szemétszállítás része, az járatnapként szerepel a számlázásban,
de az mégsem járja, hogy 30 járatnapra való zöldet raknak ki egyszerre.
Nagyon jó lenne ha minél többen a
komposztálással is megkímélnék a kör-

2015. JÚNIUS
nyezetünket attól, hogy mûanyag zsákokba csomagolva drága üzemanyaggal szállítsuk el ezt a fajta szemetet,
ahelyett hogy azt a telek sarkában
használható komposzttá alakítanák.
Ebben munkatársaim, és a Pelso-Kom
munkatársai is szívesen segítenek tanácsokkal.
A közszolgáltatónak a nem fizetôk „jóvoltából” több mint 100 millió a kintlévôsége, mely mindnyájunk vesztesége, hisz a cégnek szüksége lesz erre
az összegre, és ha nem tudják azt a
NAV szakemberei behajtani, a településeknek kell a nem fizetôkért helytállni,
fizetni mindnyájunk pénzébôl.
Indul a szezon, és bízom abban hogy
szép és hasznos nyarunk lesz, de ehhez kellünk mindnyájan, kívánom,

hogy úgy legyen! (Lombár Gábor)

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR
2015.01.01–2015.12.31
BALATONFENYVES
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Elsô kézbôl
a kikötôrôl

KISBÍRÓ
vetlenül lehet „rásétálni” a mintegy
450 méter hosszú keleti mólóra,
melynek végén alakítják ki a személyhajó kikötôt. Ezt a keleti mólót, elkészülte után, átadják a fenyvesi önkormányzatnak. A Rigó
árok torkolatától délre mintegy
50 méterre a parti sétáló út folytatásaként egy gyalogos hídon lehet
átmenni a kikötô területére.
A strand eliszaposodásával és a
berekvízzel kapcsolatos kérdésre
a beruházó idézett a Budapesti
Mûszaki Egyetem áramlástani
szakvéleményébôl, miszerint nem
várható túlzott ülepesedés, ha
mégis, akkor a fejlesztônek el kell
végezni a szükséges munkálatokat. A berekvízzel kapcsolatban

FENYVESI ÚJSÁG
pedig arra hívta fel a figyelmet,
hogy a félelmek alaptalanok, a
barna víz nem fog kifolyni a szabad strandra, mert a két mólószár
kivezeti azt a mélyvízig. Egy házaspár a Rigó-árok kivágott fáiról
kérdezett. Deák Gábor kifejtette, a
fákat önkormányzati engedéllyel,
az árok falainak megerôsítési
munkálatai miatt kellett kivágni, de
az építés végeztével ugyanannyi
elônevelt, tájazonos fát ültnek
majd cserébe.
Aki most lemaradt a lehetôségrôl
az felteheti kérdéseit a projekt
honlapján, a www.sunmarine.hu
weboldalon, ahol a fejlesztôk minden észrevételre és javaslatra reagálnak.

Kérdezz-felelek. Akár ezt a mottót
is hirdethette volna az épülô kikötô
fejlesztôje a község Függetlenség
napi rendezvényén. Deák Gábor, a
projekt egyik beruházója Lombár
Gábor polgármester meghívására
érkezett a falunapra, ahol bárki
kérdezhetett tôle, és elsô kézbôl
tájékozódhatott a kérdéskörben.
Ez nagyon jó, kellett már egy ilyen
alkalom – hangzott el több nézelôdô részérôl, a kikötôi fejlesztést ábrázoló Sunmarine molinóra
pillantva. Az érdeklôdôk közt akadt
turista, fenyvesi lakos, és persze
vitorlázók, akik már most a nyitásról és a szolgáltatásokról érdeklôdtek. Deák Gábor újdonságként
emelte ki, hogy a kikötô az eddigi
funkciói mellett, biciklis és vízi
megálló hely is lesz egyben, vagyis
plusz szolgáltatásokkal várja majd
az evezés és a kerékpározás szerelmeseit is. Többen arra voltak kíváncsiak, hogy meddig tart még a
zaj és a kôszállítás a faluban. Mostantól már a kevésbé látványos és
csendesebb munkálatok következnek. A kikötô kivitelezési munkálatai egyébként szeptemberben
befejezôdnek, az ôszi/téli hajótárolásra már nyitási kedvezményekkel várják a hajókat.
Volt, aki azt szerette volna tudni,
nyilvános lesz-e kikötô, végigsétálhat-e bárki majd a mólón. Deák
Gábor erre is megnyugtató választ
adott, a szabad strand felôl köz-
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APRÓ
– „EZERMESTER-SZOLGÁLAT”
Tóth László Balatonfenyves,
Petôfi u. 185. Tel.: 70/602-5203.
e-mail: tothLaszlo60@vodamail.hu
– Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújítását, új tetôszerkezetek ácsolását, fedését, valamint belsô
burkolást és gipszkartonozást,
kerti pihenôk, teraszok, kocsibeállók elkészítését. Balatonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.: 30/3876573.
– MINDEN AMI VILLANYSZERELÉS! Farkas András villanyszerelô Lakások, házak, irodák, üzletek, mûhelyek villanyszerelése.
Fogyasztásmérô helyek készítése. Éves felülvizsgálatok. 30/2751577, farek01@gmail.com Balatonfenyves, Fenyvesi u. 214.
– Számítógépek javítását, karbantartását vállalom. Orbán János
70/379-8301
– Kômûves és burkoló munkát vállalok. Zrínyi Péter – 70/334-9402
– Szobafestést, tapétázást, hôszigetelést vállalok. 30/951-6569
– 10 m3 nyárfa méterben, 6 m3 kályhakészre vágva eladó. 30/5518359; 30/403-0181
– Négy Évszak Játszóház Balatonkeresztúron! Interaktív játszószobák, mászóka, csúszda; 3–12
éves korig. Zsúrra bérelhetô.
Belépô: 500 Ft/gyermek/óra. Nyitva egész évben. Négy Évszak
Játszóház 8648 Balatonkeresztúr,
Ady Endre u. 1. Telefon: 30/4974106 és 30/497-4103, E-mail:
belmatyas@balatonkeresztur.hu;
belmatyaskozpont@gmail.com,
honlap: belmatyaskozpont.hu
– Szántóföld 4 ha, 7288 m2 B.Keresztúron a reptér és a hetes út
között, kiadó vagy eladó. Tel.:
20/806-4390
– 45 cm-es monitor, 52 cm-es Orion TV, 50 cm-es „ITV” TV, Briggs
motoros fûnyíró áron alul eladó.
Tel.: 30/403-0181.
– Parketta lerakást, lakkozást, lakások, nyílászárók festését-mázolását, és egyéb ingatlan körüli
javítási és karbantartási munkák
elvégzését rövid határidôvel, jutányos áron, hosszú távra is vállaljuk. „LA-ZO” házszerviz. Tel.:
30/403-0181 és 30/551-8359.
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HIRDETÉS
– SVÉD MASSZÁZS Frissítô svéd
masszázs képzett masszôrtôl.
A hét bármely napján, saját otthonában. Hívjon bizalommal
(30/513-7804) és segítségemmel
frissüljön fel testileg, lelkileg.
– Idôs férfi keres olyan 60–70 év
közötti magányos nôt, aki otthonában (fôzés, takarítás) besegítene! Cserébe ott lakás teljes ellátással és némi anyagi juttatás!
Tel.: 30/849-6190
– Fûnyírást, kertrendezést vállalok.
Nagy területet is. ifj. Fazekas
Gyula, tel.: 30/355-8577
– Marcali Szegedi utcában 2 szoba
összkomfortos lakás garázzsal
eladó. Irányár: 8,5 millió. Érd.:
20/445-9730-as telefonon egész
nap.
– Eladó 1 db hordozható 4 soros
cserépkályha, 1 db 3 égôs gáztûzhely, 1 sarok ülôgarnitúra. Érdeklôdni a 20/211-7911-es telefonszámon.
– 250 db jó állapotú Tatai cserép
eladó. Érd.: 85/460-011 az esti
órákban.
– Munkájára igényes takarítónôt és
kertgondozót keresek. Részleteket személyesen. Tömör Tamás.
30/620-7980.
– Ha a kerttel akad gondja, Schurcz
megoldja! Kertépítés, kertfenntartás, veszélyes fa kivágás. Tel.:
30/432-7073.
– Tájékoztatjuk (elôzetesen) a tisztelt érdeklôdôket, hogy a Fenyves
Termál 2008 Kft. a tulajdonában
lévô ingatlanán a 7-es út mellett
(volt go-kart pálya), vegyes áru
struktúrájú PIAC létesítését tervezi 2015. június 02-i nyitással
augusztus 28-ig, heti 2-3 piaci
nappal (kedd, péntek, vasárnap)
6.00 órától 12.00 óráig. Elsôsorban ôstermelôk, zöldség- és gyümölcstermelôk, élelmiszer árusok, kézmûvesek, vegyes iparcikk-kereskedôk jelentkezését
várjuk. Autóbeállás, és a szükséges egyéb feltételek biztosítottak.
Jelentkezést és a helyszín megtekintését az info@fenyvestermal.hu e-mail címre, postacímre:
8000 Székesfehérvár, Távirda u.
2/A. várjuk, a borítékon PIAC alcímmel, vagy a 70/298-8269-es
telefonszámra.
– Tájékoztatjuk a sport és tenisz
kedvelôket arról, hogy május 15tôl újra használatba és birtokba

2015. JÚNIUS
vehetôek a Berek-Teke mögött
meglévô és felújított teniszpályák,
ahová szeretettel várjuk a teniszezni, sportolni szeretô vendégeinket. Idôpontfoglalás személyesen, vagy a 20/941-1937 telefonszámon.
– Lakható présház szôlôvel, gyümölcsössel a kisvonat mentén
Hátihegyen eladó. 30/957-3170.
– SUPERAL ABC Balatonfenyves
Fenyvesi u. 79. alatt vasárnap is
nyitva tart!
– Tanárnô tanulói felkészítést vállal
matematika és kémia tárgyakból.
70/541-3042.
– Fenyvesen eladó kitûnô állapotban, olcsón 2 db fotelágy és 1 db
mosogatószekrény csepegtetôtálcás, zománcozott. Érdeklôdni
20/491-9702 telefonon.
– Eladó Keszthelyen 6 lakásos társasházban I. emeleteti 54 m2-es
cirkófûtéses, újszerû, még nem
lakott lakás. Fedett gépkocsi beállóval, a kastélyhoz közel. Érd.:
20/992-5103.
– Balatonfenyvesen külterületen, a
régi 7 es út mellett 1,4 ha rét eladó. Érdeklôdni: 85/460-295 és
30/287-7852
– Eladó 1 db új (1,5 × 2,3 m) szép
szônyeg ár: 15 000. Hozzá illô
2 db (0,8 m × 1,5 m) szônyeg ár:
4000 Ft/db Továbbá 1,8 × 2 m
ágybetét ár: 25 000 Ft, és 20-as
gyerek kerékpár ár: 25 000 Ft
Érd.: 30/520-4789 Potecz Iparcikkben.
– Bútorok eladók! Tömörfa fenyô
ágykeretek rugós szivacsbetéttel,
200 × 90-es méretben eladók
(kettô darab egyforma ágy, az
egyikhez kihúzható görgôs tömörfa ágynemûtartó is tartozik),
egyenként 15 00 Ft-os áron (ágynemûtartó: 5000 Ft). Ugyanitt
bükk színû 5 fiókos tárolószekrény (kb. 100 × 40 × 60) 20 000
Ft-ért eladó. Tel.: 30/929-3819
(Balatonfenyves).
– Jó állapotban lévô számítógépes
asztal forgós székkel eladó. Tel.:
30/545-8098.
– Veszélyes fák kivágása, fûnyírás,
kertrendezés, – takarítás, lakatosmunkák. Telefon: 85/362-151,
30/986-2565.
Az apróhirdetések közzététele díjmentes, a hirdetések tartalmáért
felelôsséget nem vállalunk!
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NYÁRI PROGRAM

Megnyit a KULTKIKÖTÔ Fenyvesen
Az idén tíz éves KULTKIKÖTÔ ezen
a nyáron Balatonföldvár mellett Balatonfenyvesen is megnyílik, hét héten át kínálva igényes és változatos
programokat kicsiknek és nagyoknak.
A színházi elôadásokat, koncerteket,
családi programokat, kiállításokat,
filmvetítéseket kínáló rendezvénysorozat eseményeire a tavalyi évben
40 000 látogató volt kíváncsi a Balatonon. Idén tíz év tapasztalatával a
hátuk mögött a szervezôk hatalmas
vállalkozásba fogtak: összesen négy
helyszínen mûködtetik majd a sokszínû kulturális programokat kínáló
KULTKIKÖTÔket. Mottójuk: Víz Tiszta Kultúra – jelezve, hogy a KULTKIKÖTÔk minôségi programokat garantálnak.
A fenyvesi KULTKIKÖTÔ a kisgyerekes családok paradicsoma lesz,
hiszen július 10-tôl augusztus 22-ig
minden pénteken 18.00 órától esti
mesével, minden szombaton 11.00
órától matiné-elôadással várja a piciket. A legjobb színházi és bábszínházi társulatok lépnek színpadra a
KULTKIKÖTÔ helyszínén, a fenyvesi
Kultúrtérben. A Felvidék egész világot bejárt mesemondója, Écsi Gyöngyi érkezik, hogy ízes nyelven és fantáziát tornáztató eszközökkel meséljen el egy gömöri népmesét. A Meseszínpad Szabadkáról Mátyás király
kalandjait eleveníti meg: egy színésznô és egy néptáncos rengeteg humorral és szeretettel hívja életre az
igazságos és furfangos uralkodót.
Klasszikus népmeséket és Grimmmeséket hoz például a Ramazuri
Bábszínház, a Ládafia Bábszínház, a
Magyar Népmese Színház, a Kereplô
Színház, a Batyu Színház és a
Bábrakadabra Bábszínház. Egészen
friss és elbûvölô varázslatok kerülnek
ki a Rutkai Bori Banda Sárkányjárgányából, Góbi Rita táncmûvész pedig
a gyerekekkel együtt játszik színházasdit. Saját mesével érkezik a
Szamárfül Projekt, a Ziránó Színház
egy olasz népmesét ígér sok zenével, Szilas Miklós Van egy mesém címû elôadásában a gyerekek a fôszereplôk, az Aranyszamár Bábszínház
pedig egy kortárs magyar szerzô,
Máté Angi meséjét dolgozza fel.
A KULTKIKÖTÔ szervezôi a felnôttekre is gondolnak: három kamaraszínházi elôadást tartanak a régi

kertmozi otthonos, fedett terében.
A Magyarországi Szerb Színház a legendás Karády Katalin életérôl készített zenés duett drámát Idegenben
keserûbb a sírás címmel. A már említett felvidéki mesemondó, Écsi Gyöngyi felnôtteknek is hoz a batyujában
egy-két kacagtató történetet „abból a
roppantott világból, ahol az égnek
hegyin, a Hódnak hátán nyílik és zárul az ég.” A Neptun Brigád pedig egy
frenetikus vígjátékkal, a Bankhitellel
érkezik, melynek fôszereplôje a Fa-
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pad, Kossuthkifli és Jóban rosszban
címû sorozatokból ismert ifjú tehetség, Lengyel Tamás (aki – mikor nem
a kamera elôtt áll – a Vígszínház társulatának titánja).
A részletes programot és az elôadások bôvebb leírását a www.kultkikoto.hu weboldalon találhatják. A
KULTKIKÖTÔ – Balatonfenyves jegyértékesítési pontja a Kölcsey utca 14.
szám alatti Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület – Tourinform Irodája.
További információ: telefonon a
+36 30/665-5989 számon vagy e-mailben a jegy@kultkikoto.hu címen.
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Sajtófesztiválon voltunk

2015. JÚNIUS
Római katolikus miserend
2015. június 21-tôl
Szent Erzsébet Plébániatemplom:
(Kölcsey u 79.)
szombat: 19 órakor
vasárnap: 8 órakor és 10 óra 30-kor
Szûz Mária Szíve templom:
(Fenyves-Alsó, Templom köz 1.)
péntek: 18 órakor
vasárnap: 9 órakor
Szent Anna kápolna:
(Alsóbélatelep)
vasárnap: 11 óra 45-kor
Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt
háziorvos
Hétfôtôl – péntekig 8–11 és
13–14 óra között

Médiaszakkörünk benevezett a DUE pályázatára 2015 márciusában, majd
1-2 hónappal késôbb megkaptuk a levelet, amelyben értesítették szakkörünket, hogy helyezést értünk el. Hurrá nyertünk!!! Kaptunk 9 tiszteletjegyet és a
Balatonfenyvesi Önkormányzat kisbuszával (amit nagyon köszönünk) felutaztunk Budapestre, hogy átvegyük díjainkat, és eltöltsünk ott egy szuperjó napot.
Mikor beléptünk a Millenáris Park DUE sajtófesztiváljának épületébe, emberek
százai álltak elôttünk. Rengeteg hozzánk hasonló fiatal újságíró és fotóspalánta várt a díjkiosztóra, ami 10 órakor kezdôdött, majd fél óra után mazsorett
táncosok léptek a színpadra. Utána elôadók is szórakoztatták a közönséget:
például Janklovics Péter stand-up comedy elôadásában az internet veszélyeirôl beszélt egy kis humorral fûszerezve.
Mikor iskolánk honlapjának helyezésére vártunk, mindenki nagyon izgult, vajon
hányadikak leszünk. Országos 2. helyezést értünk el, ami nem semmi ahhoz
képest, hogy év elején kezdtük felújítani portálunkat (fenyvesisulifules.hu).
A másik díjkiosztó, amire vártunk „Ha mobilnet van, minden van?” címû pályázat
volt, amire egy humoros, fekete-fehér, Chaplin szerû 3 perces kisfilmet készítettünk. Ezzel csak dicséretet, különdíjat kaptunk, de ez is gyönyörû teljesítmény.
A díjátadás után különbözô programok vártak még ránk. A mozi teremben
más-más témájú kisfilmek kerültek bemutatásra. Énekesekkel, mûsorvezetôkkel találkozhattunk a közönségtalálkozókon: Tóth Andi, Tóth Gabi, Mautner
Zsófi, Fördôs Zé, Feke Pál, Vágó Piros, Buda Márton, Gundel Takács Gábor,
Abaházi Csaba, Harsányi Levente, Rátonyi Krisztina, Nagy Lantos Balázs,
Mohay Bence, Agárdi Szilvia és Michelisz Norbert várta a rajongók kérdéseit.
Tóth Andi fél órás koncertje fokozta a diákok hangulatát. Lehetôség volt kisebb
meglepetésekért Richter Gedeon kvízt kitölteni, és még sok más programon
vehettünk részt. Mi csak 15 óráig maradtunk a fesztiválon, de így is fáradtan,
élményekkel gazdagon tértünk haza egy jó nap után.
Rózsahegyi Nikolett (7. osztály)
Ulti játék a Berek – Teke
Sörözôben
Májusi eredmények: 1. Bogdán
László (Tököli) 2. Papp György
(Csepel) 3. Tilmann József. A következô játékra június 21-én kerül
sor. Jelentkezni a 30/406-2043 telefonszámon lehet Hackl Gyulánál.
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A Községi Könyvtár
nyitvatartása:
Hétfôtôl, péntekig:
10–12, 13–16 óra
telefon: 85/560-330
e-mail:
konyvtar@balatonfenyves.hu

Gyermekorvosi rendelés
Dr. Merényi Éva
gyermekorvos
Hétfô, Szerda, Péntek
12.30–13.30 óráig
Ügyeleti ellátás
Munkanapokon 16 órától másnap
reggel 8 óráig,
Hétvégén és ünnepnapokon
a nap 24 órájában.
Cím: Egészségügyi Kht. Fonyód,
Szent István u. 23.
Tel.: 85/360-050
GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE
Június 1–7.
Mária Gyógyszertár Balatonlelle
Június 8–14.
Arany Kígyó Gyógyszertár
Balatonboglár
Június 15–21.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár
Fonyód
Június 22–28.
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves
Június 29–Július 5.
Magyar Korona Gyógyszertár
Balatonlelle
Július 6–12.
Három Királyok Gyógyszertár
Balatonboglár
Ügyeleti idô zárástól az alábbi
idôpontig:
2015.01.01.–2015.06.30:
H–P: 20 óra, Szombat:14 óra,
Vasárnap és ünnepnapokon 12 óra

Júliusi számunk lapzártája
2015. június 20.
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Gyereknap az iskolában

Május 29-én rengeteg játékos és
ügyességi feladat várt ránk, alig tudtunk mindent kipróbálni. Lehetôségünk volt rajzolni rajzlapra és az aszfaltra egyaránt, a fiúk hatalmas mecscseket vívtak a mûfüves pályán, de
lehetett pingpongozni és csocsózni
is. Nagy sikert aratott a quad, amit
egy tanárunk is kipróbált. Sokan vetették bele magukat az íjászkodás
rejtelmeibe, valamint a Balatonon is
kenuztunk Tamás bácsi vezetésével.
Gyönyörû arc- és karfestések díszítettek bennünket a program végére.
Az alsósok szebbnél szebb homokvárakat építettek, de a smink, frizura
és újrahasznosított anyagokból készített ruhák versenyében is kiélhettük az alkotó képzeletünket. Mindezek mellett rengeteg kisebb feladat
is várt ránk, mint például csoki evô és
üdítô ivó verseny, várdobálás, pingponglabda fújás, sportpohár… Próbára tehettük azt is, hogy mennyire

ismerjük a halakat. Sokan voltunk
kíváncsiak a tûzoltóautóra és a
rendôrautóra, amelyekbe be is lehetett ülni.
Mindenki nagyon jól érezte magát
ezen a napon, és köszönjük az
SZMK segítségét és támogatását!
Gyereknapra terveztünk egy színdarabot is, amit Kövesdi Éva tanárnô
tanított be nekünk. Sajnos egy iskolatársunk elköltözött, így elôbbre kellett
hoznunk a darab bemutatását: a
Hóferi és a hét törpe szép sikert aratott fôleg a kisebbek körében. Szereplôk: Kémenes Dániel (Hóferi),
Várnagy Ajsa (Szende), Sólyom
Diána (Szundi), Ôsz Tímea (Morgó),
Fehér Dóra (Hapci), Iváncsics Ivett
(Tudor), Sáfár Zsófia (Vidor), Rózsahegyi Nikolett (Kuka), Schiszler Dániel (Gonosz Király), Lôrinc Csenge
(Hercegnô), Vörös Balázs (Mesélô és
a Kard)
Rózsahegyi Nikolett (7. osztály)

FENYVESI ÚJSÁG
Nagy sikere volt a Turisztikai
Egyesület gyermeknapi rendezvényének is. Két napon át változatos programokkal szórakoztatták az ifjabb korosztályt a mûvészek, kézmûvesek. Élmény gazdag hétvége volt! Itt köszönjük
meg a falunap támogatónak segítségét: Fenyves Termál 2008
Kft. – dr. Knizse Gyula, Müller
éve, Haszon Zsolt, Földes Norbert, a Lepenye család, Raskó
Róbert, Ambrus Attila, a Véber
család, Potecz Csaba, Nádas
Vendéglô – Ambrus Zoltán,
Pilsner Bt. – Ágoston Tibor,
Stefán János, Zsiborács Tibor.
Szervezésünkben több zenekar
is fellép az ingyenes nyári rendezvénysorozat folyamán. Táncos bemutatók, sportnapok,
operett est és klasszikus zenei
est színesítik a nyári estéket.

Július 1. és Augusztus 22. között
minden kedden, csütörtökön és
vasárnap 21 órai kezdettel filmvetítés.
Belépôjegy: 800 Ft/fô
A filmvetítések részletes programját külön kiadványunkban olvashatják.
A Mesezenekar szervezésében
június 22. és augusztus 17. között minden hétfôn 10:00 órai
kezdettel gyermekszínházi elôadásokat tartunk a Kultúrtéren.
A korábbi évekhez hasonlóan
közkedvelt és igényelt elôadókat
idén is meghívtuk a nyári rendezvénysorozatunkra.
Mindemellett azon igényeket is
megpróbáljuk kielégíteni, melyek
arra irányulnak, hogy újabb
elôadók és programok színesítsék rendezvénysorozatunkat.
Buza Alexandra Virág
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