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Bûnbánat és irgalom: gondolatok nagyböjt idô- 
szakára és Húsvét ünnepére. Minden szentév
jellemzôje az, hogy egy keresztény hívô a szentév
adott témájában elmélyüljön, és így hite fejlôdjön.
Amikor Ferenc pápa 2016-t az irgalmasság évének
nyilvánította, ez azt jelenti egy hívô számára, hogy
Isten ezen „alaptulajdonságát” ne csak szóban hir-
dessék, hanem látható-érzékelhetô valóságként 
nyilvánuljon meg saját és mások életében is. Igazat
kell adnunk Walter Kasper bíborosnak, aki így ír 
errôl az „Irgalmasság” címû könyvének bevezetô fe-
jezetében: „Az tehát a feladatunk, hogy kiszabadít-
suk az irgalmasságot abból a Hamupipôke-helyzet-
bôl, amelybe a hagyo-
mányos teológián be-
lül került. Ennek úgy
kell történnie, hogy
közben nem adjuk
meg magunkat a ’sze-
retô Istenrôl’ alkotott
közhelyes és leki-
csinylô képnek, amely
Istenbôl jó szándékú
cimborát csinál, s már
nem veszi komolyan
Isten szentségét. Az 
irgalmasságot Isten
sajátos igazságossá-
gaként és szentsége-
ként kell értelmez-
nünk.” A szerzô még hozzáteszi, hogy egy „szimpa-
tikus Isten” képét kell megrajzolni, ami független az
ideológiai és szentimentális-érzelgôs sallangoktól.
Rendkívül érdekes az irgalmasság szó etimológiája.
Az Ószövetség két kifejezést használ erre: a
„rachamim” szó az ember szívébôl jövô megérintett-
séget, együttérzést és segítôkészséget jelenti (a szív
a megismerôképesség központja, a „rachamim” szó
a „rehem” ’anyaméh’ szóból származik). A másik 
kifejezés a „heszed”, amely meg nem szolgált jóérzü-
letet, baráti érzületet, kegyet jelent. Isten irgalmas-
sága mindkét jelentéstartalmat magába foglalja és
felülmúlja: egy olyan isteni kegyelemajándékot jelez,
amely meghalad minden kölcsönös hûségi viszonyt,
s felül/átír minden emberi várakozást és kategóriát.
Isten irgalmasságában megmutatkozik valami olyan,
ami önmagában véve Istennek az emberi gondol-
kodás számára elérhetetlen titka, amirôl csakis Isten

kinyilatkoztatása által tudhatunk, amit csak így is-
merhetünk meg.
Jézus példabeszédekben szól az irgalmas Atyáról
(például: az irgalmas szamaritánus és a tékozló fiú
története). Különösen az utóbbi világítja meg az em-
ber sajátos helyzetét és Isten „magatartását”. Mind-
annyian „tékozló gyermekek” vagyunk, mindnyájunk-
nak szükségünk van (lenne?) a megtérésre: de sok-
szor félünk a bizonytalantól, sokszor megelégszünk
a „kényelmes kétségbeeséssel”, a mindennapok
„ízetlen örömeivel”, inkább a feledést, mint az emlé-
kezést választjuk… Nem hisszük el, hogy  maga az
Isten siet elénk, Ô az, aki nem aláz meg, hanem a

karjaiba vesz, és visz-
szaadja az ember
méltóságát.
Hogy az ember meg-
tapasztaljon ebbôl va-
lamit, ahhoz ôszinte
bûnbánattartás szük-
séges. Bármennyire
furcsa, de Isten ir-
galmasságához nem
gondolati úton, nem
ékes szavakkal, ha-
nem az „elôbbi mód-
szerrel” lehet eljutni: a
bûnbánattartás nem 
a gépiesen elmondott
„szánom-bánom” tí-

pusú beszédet és magatartást jelöl, hanem olyat,
amely meghaladja az önzést és az önközpontúsá-
got, s folyamatosan ráébred arra, hogy az ember a
szívét mindig a másiknál bírja. „A másik ember felé
megvalósuló ilyen önmeghaladás és az ilyen önelfe-
ledés nem gyengeség, hanem erô. Ez a valódi sza-
badság. Oly módon szabad, hogy még önmagától is
képes szabaddá tenni magát, képes meghaladni, el-
feledni önmagát, és úgymond átugrani a saját árnyé-
kán.” (34. o.)
Önmagunk árnyékának átugrása mint szabadságunk
kifejezôdése nem a semmibe való érkezést jelenti,
hanem az ember részérôl egy olyan szabad tér kiala-
kítását, ahol az élô Istennel találkozhat. Megtapasz-
talhatja önnön feltámadását is Jézus feltámadása
nyomán, amely Isten minden emberit és minden em-
berileg kiszámíthatót meghaladó transzcendenciá-
jának kinyilatkoztatása. Bolla István

Fotó: Haszon Zsolt
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Telefonszám változás!

Balatonfenyves Község Polgár-
mesteri Hivatala tájékoztatja Önö-
ket az alábbi telefonszámok válto-
zásáról:
Háziorvosi Rendelô: 85/889-118
Védônô: 85/889-119
Kisfenyô Óvoda: 85/889-116

A tavaszi szünet az iskolában:
2016. március 24–29. A szünet
elôtti utolsó tanítási nap március
23. szerda, a szünet után elsô ta-
nítási nap március 30. szerda

Közmeghallgatást tartott február

15-én, hétfôn délután a község-

háza nagytermében az önkor-

mányzat. A rendezvényen Lom-

bár Gábor polgármester beszá-

molt az idei költségvetésrôl.

Február 25-én reggel 8 órakor kezdte
meg a képviselô testület a munkater-
ve szerinti közgyûlés 17 napirendjé-
nek a tárgyalását, beszámolókkal, tá-
jékoztatókkal.
Az ügyvédi tevékenységrôl szólót 
– dr. Nagy Mariann elôterjesztését –
ügyvédünk távollétében elfogadták a
képviselôk, mivel a folyamatban lévô
ügyeinkrôl részletes írásos anyagot
kaptak.
A Turisztikai Egyesület 2015-ös
tevékenységérôl szóló napirend so-
rán éles vita alakult ki az egyesület
elnöke, és dr. Kemény Gábor képvi-
selô között, melyet annak méltatlan
hangvétele miatt a polgármester az
abban résztvevôk figyelmét annak
befejezésére, és a vita kultúrált mó-
don való folytatására hívta fel. Ezen
alkalommal kapták meg a képviselôk
a település Turisztikai Egyesületének
idegenforgalmi koncepcióját, vala-
mint a 2020-ig terjedô idôszak fej-
lesztési tervét, melyet, ahogy azt
többen is megfogalmazták, jobb lett
volna az elôterjesztés elôtt kézhez
kapni, de azt is tudomásul kell venni,
hogy ezen dokumentumok egy pályá-
zat mellékleteként néhány napja ké-
szültek el.
Dr. Kemény Gábor kiemelte, hogy
nagyon fontos lenne a hozzánk láto-
gatók véleményét, elégedettségét
folyamatosan mérni, mert ez lehet a
fejlesztéseink alapja.
A beszámolót a testület egyhangú
szavazással fogadta el.
Elfogadták a képviselôk a polgár-
mester jelentését a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról, és az
elôzô ülés óta eltelt idôszakban
történtekrôl,  ugyanakkor döntés szü-
letett arról is hogy még márciusban
vállalkozói fórumot hív össze a pol-
gármester, hogy megismerjék Bala-
tonfenyves vállalkozóinak elképzelé-
seit, terveit, javaslatait.
Az óvodavezetô, Hackl Szilvia elôter-
jesztésére elfogadta a testület az in-
tézmény nyári szünetének dátu-
mát, amely 2016-ban augusztus
8–31-ig lesz.
A testület a bizottság véleményét el-
fogadva nem támogatta azt az indít-

ványt, amely a beszerzési folyama-
tok, és bérleti szerzôdések vizsgála-
tára vonatkozna, és amelyre a belsô
ellenôr 240 ezer forintos árajánlatot
adott.
A képviselô testület egyetértett azzal
az elôterjesztéssel, amely az Önkor-
mányzat és költségvetési szerveinek
idei könyvvizsgálatának 380 ezer fo-
rintért való elvégeztetését jelenti, an-
nak ellenére, hogy ezen vizsgálatot a
költségvetésünk nagysága miatt nem
kellene elvégeztetnünk.
Hozzájárult a testület a Fenyvesi utca
egy részének elektromos feszültség-
panasza kezelésére-megszüntetésé-
re vonatkozó elôterjesztés alapján
egy transzformátor telepítéséhez, s
hogy a község tulajdonában lévô in-
gatlanra (hat négyzetméter) az E.on
használati jogát bejegyezzék.
Elfogadta a testület az iskolában lévô
bérlakásban lakó könyvtárosunk ké-
relmét, mely szerint mint fontos köz-
érdekû feladatot ellátó számára a 
lakbér összege ötven százalékkal
csökken.
Értékesítette a képviselô-testület
(egyhangú szavazással a szakbizott-
ság ajánlása alapján) a község tulaj-
donában lévô Nissan Primastar típusú
kisbuszt a Pelso-Kom Kft. számára.
A Balatonpart utca felújítása kapcsán
a közbeszerzést a testület kiírta, ezt
megelôzôen jóváhagyta a 2016 évi
közbeszerzési tervet, valamint a köz-
beszerzési szabályzatot, megválasz-
totta ezen munka mûszaki ellenôrét,
megnevezte az ajánlattételi felhívás-
ban szereplô cégeket, valamint meg-
választotta a közbeszerzés bíráló bi-
zottságát.
Elfogadta a testület a polgármester
szabadság ütemtervét törvényi köte-
lezettség alapján.
Döntött a testület elôzetes igényfel-
mérés alapján a központi strandi, és
Fenyves-alsói üzlethelyiségek bérbe-
adásának módjáról, díjáról az elsô
befizetendô részlet mértékérôl, vala-
mint a központi strand 10-es számú
üzletének lebontásáról, melyet az
idény kezdetéig végre kell hajtani.
Elfogadták a képviselôk a KULT-
KIKÖTÔ 2015 évi tevékenységérôl
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A községházáról jelentjük

szóló beszámolót, az együttmûködé-
si ajánlattal egyetértve annak ponto-
sításával megbízták a polgármestert,
úgy, hogy ezt követôen a megállapo-
dás-tervezet a márciusi közgyûlésre
visszakerüljön a testület elé.
Elfogadták a polgármester elôter-
jesztését a 2016 évi ünnepi ren-
dezvényekrôl. Egyben elismeréssel
fogadták Kiss Péternek, a község
üzemeltetôjének, a 2016 évi idényre
való felkészülésérôl szóló elôter-
jesztését, az abban részletesen fel-
sorolt, és idôzített munkák elvégzé-
sére vonatkozó tervezést, ütemezést.
Egyhangú szavazással, örömmel fo-
gadták a képviselôk a település 
helytörténeti gyûjteményének a MA-
RIETTA villában (Kölcsey u. 83. – volt
orvosi szolgálati lakás) kialakítandó
helyszínére vonatkozó javaslatot, a
gyûjtôkör tematikájával, elemeivel,
annak eszköz-, és anyagi szükségle-
tével. A gyûjteményt augusztus 20-án,
Szent István ünnepén szeretnénk
megnyitni, bemutatni.
Ez úton is kérjük: figyeljék a felhí-
vásokat, és segítsék gyûjtômun-
kánkat, gazdagítsák Fenyves alapí-
tandó helytörténeti gyûjteményét!
(Lombár)
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Bál az iskolás gyermekekért

Az idén ismét a BKV Üdülôben került megrendezésre február 6-án a
Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola „Gyermekekért” jóté-
konysági jelmezbálja, mely egy kicsit a húszas éveket idézte.
Igazgatónônk, Kovácsné Horváth Éva és Joó Tamás tanár úr köszön-
tötte a bálozókat. Majd a konferálás után az Eraklin Táncklub kápráz-
tatott el bennünket színvonalas mûsorukkal. Ezt követôen ismét színre
lépett a „Fodros Álmok” tánccsoport Kopp Adrienn koreográfiájával.
Tombolt a Swing, melyre székkel, kalapban jól járták az anyukák.
Az önkormányzat iskolai szakácsnôi ismét remekeltek. Kozma
Sándorné (Erzsi) vezetésével igazán ízletes, változatos svédasztalos
vacsorát varázsoltak elénk. Marhapörkölt dödöllével, töltött húsok, rán-
tott és friss zöldségek, különféle saláták, sajttálak, gyümölcstál, min-
den, mi szem-szájnak ingere. A sok finom desszertet ugyancsak szülôi
szorgos kezek készítettek, Végh Marika finom tortáit és süteményét is
megkóstolhattuk.
Itt szeretnénk köszönetet mondani minden kedves résztvevônek,
közremûködônek, felajánlónak. Köszönet a büfében segítô Gazda 
Zsuzsának, Dobossy Tímeának. Köszönjük a segítséget Giber Kriszti-
nának, Balázs Dezsônének, Kiss Juliannának, Kovács Ilonának.
Köszönet a Potecz családnak a sok segítségért, és a terembérlet 
kiemelkedô támogatásáért. Köszönet a Hubertus Bt-nek, a marhahús
felajánlásért. Köszönjük iskolánk pedagógusainak a támogatást.
Szép számban gyûjtöttünk tombola ajándékokat, melyek mindegyike
gazdára talált az éjfél utáni tombolasorsoláson, a boldog nyertesek ne-
vében is köszönjük az önzetlen adományokat. Végül, de nem utolsó 
sorban szeretnénk hálánkat kifejezni azoknak a szülôknek is, akik segí-
tettek a terem díszítésében, asztalok, székek elrendezésében, terítôk,
dekorációk elhelyezésében, tombolatárgyak fuvarozásában – és a bál
utáni rendrakásban. Mindenkinek köszönjük, hogy jelenlétével, fogyasz-
tásával, pártolójegy, tombolajegy vásárlásával hozzájárult a bál bevéte-
léhez. Reméljük, akik idén nem tudtak eljönni, jövôre belekóstolnak az
iskolai báli hangulatba. Még nagyobb igyekezettel próbálunk a szerve-
zésben remekelni. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy ismét sikerült
növelni azt az összeget, melyet a balatonfenyvesi iskolásokra, kulturális
és sportlehetôségeikre, kényelmükre, biztonságukra költhetünk.
Szeretettel várunk majd mindenkit a jövô évi Jótékonysági Bálunkra is!
Köszönettel és Tisztelettel

Szülôi Munkaközösség,
Fekete István Általános Iskola Balatonfenyves

Tombola-felajánlások, 
támogatók névsora:
Ambrus Attila, Ari Papírbolt – Fonyód,
Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület,
Baldauf Józsefné, Balogh Eszter, Bianka
fodrászat, Bíró Krisztina, Bíró Károly és
családja, Blum család, Búza Barnabás,
Cobra Gyógynövény – Vajda Tiborné,
Carlo Massage – Fonyód,Coop ABC
Balatonfenyves, Csermely Sándor és
családja, Czanka Lajos, Dallos Imre,
DERMISZ KOZMETIKA, Debreczeni 
Diána, Dömötör Kornél, Erdélyi Ernô 
Fonyód, Fábián Pékség – Fonyód, Fahá-
zi Csaba, id Fehér Zoltán és párja, Feny-
vesi foltosok – Véghné Marika, Törökné
Kati, Bukács Anikó, Papp Lajosné,
Schmidt Marika, Fenyves Yacht Club,
Fenyvesi Mosoda Bt., Fonyódi Jana Ás-
ványvíz Kft., Fonyódi Lángos – Hermann
Gábor és családja, Fonyódi Turisztikai
Egyesület, Fonyton Kft. (CMS) – Fonyód,
Tóth Tamás, Friskó Lászlóné, Gitta Fod-
rászat, Gyanó József és családja, Hackl
Mónika, Halker Kft., Haszon Zsolt és csa-
ládja, Hegyi Attila Biotisztítás – Fonyód,
Herbel Zoltán és családja, Hilszenráth
György és családja, Hiszenráth Krisztián
és családja, Hodovánné – Spar Fonyód,
Horváth Gábor, Hubertus Bt., Hunyadi
Réka körömszalon, Kanizsai Roland –
Paprika Csárda,  Kémenes Róbert és
családja, Kisfenyô Óvoda, Kisfenyô Óvo-
da Szülôi Munkaközössége, Knoll csa-
lád, Kócsa Mátyás és családja,
Kolviamar Kft., Kovács Mónika – Virágva-
rázs, Laskai Tímea Fodrász, Lelkó Attila
és családja, Levendula Masszázs – Fo-
nyód, Lombár Gábor Polgármester Úr,
Majorka Nagyberek Kft, Magyarhoni Ist-
ván és családja, Manna-Sió Pékáru Kft.,
Markovics Zsuzsanna és családja, Meg-
oldás Ingatlaniroda, Menthol Bar – 
Fonyód, Mezei Gábor és családja, Me-
zôgazdasági Bolt Fonyód – Szerdahelyi
Áron, Nagy Tamás és családja, Naphal
Büfé – Varga Szabolcs, Nemes Ottó és
családja, Nyers Péter és családja, Orbán
János, Pelso Cafe Pizzéria – Fonyód,
Perlaki család, Potecz Csaba és család-
ja, Rauch Melinda és családja, Rezi Bt.,
Rácz János, Roaming World Utazási 
Iroda, Somogyi István és családja,
Stefán János, Stamler József, Stylus kö-
römszalon – Radics Eszter, Szabó Tí-
mea, Szilasi Gábor, Szôlôskert Vendéglô,
Turul Gyógyszertár, Tábor Tamásné,
Tünde Virágbolt – Fonyód, Tünde Köröm-
kozmetika, Vágner József és családja,
Varga Kürtöskalács, Vargáné Sütô Kata-
lin, Vinkler Zoltán, Vízisport Központ –
Fonyód, Zrínyi család, Zsoli Kft.
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Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt 

háziorvos
Balatonfenyves, Bocskai tér 1.

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

4

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE 2016

Március 7–13.
Magyar Korona Gyógyszertár

Balatonlelle
Március 14–20.

Három Királyok Gyógyszertár
Balatonboglár   

Március 21–27.
Mária Gyógyszertár Balatonlelle

Március 28–április 3.
Arany Kígyó Gyógyszertár

Balatonboglár
Április 4–10.

Isteni Gondviselés Gyógyszertár 
Fonyód

Április 11–17.
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves

Ügyeleti idô zárástól az alábbi
idôpontig:

2016.01.01.–2016.06.30.:
H–P: 20 óra, 

Szombat: 14 óra, 
Vasárnap és ünnepnapokon 12 óra

Elköszöntek a téltôl
Az Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület tél-
búcsúztató mulatságot rendezett február
27-én. Jelmezes felvonulással kisérték ki 
a telet jelképezô kiszebábut, amelyet
máglyára vetve elégették tavaszt várva a
sötétséget, rossz idôt, bút, gondot, prob-
lémát. Az önkormányzat parkolójában ez-
után harmonikaszó mellett énekeltek, tán-
coltak, bevonva a megjelenteket. Teával,
forralt borral, pogácsával is kedveskedtek
a vendégeknek. A községháza nagyter-
mében folytatva még többen vonultak fel
jelmezeikben, és mulattak jó kedvvel, haj-
nalig.
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Kicsik farsangja
Az idén nagyon korán kellett mas-
karába bújnunk ahhoz, hogy el-
ijesszük a telet, de ez egyáltalán
nem esett a nehezünkre! Február
5-én a Kisfenyô Óvoda apraja és
nagyja, jelmezt öltve magára, elha-
tározta, hogy utat tör a tavasznak!
A délelôtt folyamán Rosta Géza 
barátunkkal alapoztuk meg a kar-
neváli hangulatot, majd a szülôkkel
és vendégeinkkel karöltve folytattuk
kora estig a mulatozást. A herceg-
nôk, oroszlánok, pókemberek és
boszorkányok felvonulása most is
nagy sikert aratott. Ismét bebizo-
nyosodott, hogy az anyukák és
nagymamák sütötte farsangi fánk-
nál nincs finomabb csemege ilyen-
kor! Ezúton is köszönjük a sok-sok
finomságot! Mindenki izgatottan
várta a nagycsoportosok meglepe-

tés táncát, mellyel csak tovább fo-
kozták a jókedvünket a kisfenyôk.
Köszönjük a vállalkozó kedvû
szülôknek, hogy jelmezt öltöttek
magukra és ily módon is segítet-
tek nekünk, óvodai dolgozóknak ezt

a nagyon jó hangulatú óvodai prog-
ramot gyermekeink számára ma-
radandó és kedves emlékké vará-
zsolni!

Hackl Szilvia 
óvodavezetô

Farsangolt a suli is
Jelmez, tánc, fánk és jókedv! Pár alap dolog, ami egy
farsangi mulatságot jellemez, és minden gyerek ked-
vence. A farsang ezek nélkül nem is farsang igazán.
Azért voltak idén változások is. Lemondtunk a „Szív-
küldi” standunkról, és az ünnepély parti részére a felsô
és alsó tagozat külön vonult. De persze azért nem
hagytunk ám fel minden bevált programunkkal! 
Idén is a megszokott lázas készülôdést láthatta az, aki
péntek reggeltôl a csarnokba, 6. órától pedig a 8. osz-
tályba tette be a lábát. Szombaton már festett mesefi-
gurák a bordásfalon, álarcok és maszkok a falon moso-
lyogva köszöntötték a terembe érkezôket. A levegôben
tapintható volt az izgatottság. Két órakor kezdetét vette
a jelmezverseny, ami idén is fergeteges hangulatban
zajlott. Az öttagú zsûri sasszemekkel figyelte az igénye-
sen elkészített jelmezeket és a hozzá alakított produk-
ciókat, illetve táncokat. Volt madárijesztô, aki a tavaszt
várva készült riogatni a madarakat a veteményeskert-
ben. Sokan félreértelmezték a bekonferált sárga villa-
mos szószerkezetet, ugyanis tömegközlekedési jármû

helyett egy sárga színû villa látogatott meg bennünket,
aki éppen kosárral a kezében ruhát mosott.
Nevezetes népszokás Magyarországon a mohácsi 
busójárás. Nos, egy busó csoport is betoppant telet, 
illetve törököt kergetni. Egy hajó fedélzetén is voltunk:
– Igenis kapitány! – mondták a negyedikes matrózok a
kapitánynak. Ám egy tengerész nem dolgozik, csak he-
nyél és iszik. Igen ám, ô az! A részeg tengerész! 
A kis elsôseink roppant aranyos törpéknek öltöztek, és
Hófehérkével meg a gonosz boszorkánnyal együtt adták
elô jelenetüket. A harmadik osztályosok legóként táncol-
tak, amit humorossá tett dalválasztásuk. Utolsóként a
felsô tagozatos Happy Dance táncosai mutatták be 
vidám koreográfiájukat két elsôs kislánnyal. Láthattunk
a felvonuláson még indiánt, vadászt, Noé bárkáját álla-
tokkal és kis Noékkal, sôt egy miniatûr Tamás bácsi is
eljött, hogy rendet tegyen a sok pajkos gyerkôc között.
A csoportosan beöltözöttek tortával, az egyéniek pedig
kisebb ajándékokkal gazdagodhattak. A jelmezverseny
után mindenki megrohamozott egy-egy tanárt, akinél a
tombolát rejtô zsák lapult. Megkezdôdött a tombolavá-
sár, s közben páran beváltották ital- és ételjegyeiket a
büfében. Négy óra után a felsôsök elmentek a 8. osz-
tályba, ahol kezdetét vette a diszkó. Kis létszámmal
ugyan, de szokás szerint fergeteges hangulatban tán-
coltunk végig két órát. Sajnálhatta az, aki kihagyta! Hat
óra tájékában elpusztítottuk a maradék fánkot és az er-
re az alkalomra szánt sütemény egy részét. A buli után
visszapakoltunk mindent a helyére, leszedtük a dísze-
ket, konfettiket a falról, a szekrényekrôl. Hétfô reggel,
mikor beléptem az osztályba, csak pár kósza konfetti-
darab emlékeztetett arra, hogy itt buliztunk szombaton.
Egy farsangi buli. A mi farsangi bulink! 

Rózsahegyi Nikolett 
8. osztály
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújí-
tását, új tetôszerkezetek ácsolá-
sát, fedését, valamint belsô bur-
kolást és gipszkartonozást, kerti
pihenôk, teraszok, kocsibeállók
elkészítését. Balatonfenyves,
Rákóczi u. 2., tel.: 30/387-6573.

– MINDEN AMI VILLANYSZERE-
LÉS! Farkas András villanysze-
relô Lakások, házak, irodák, üz-
letek, mûhelyek villanyszerelése.
Fogyasztásmérô helyek készíté-
se. Éves felülvizsgálatok.
Telefon: 30/275-1577,
e-mail: farek01@gmail.com 
Balatonfenyves, Fenyvesi u. 214.

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

– Kômûves és burkoló munkát vál-
lalok. Zrínyi Péter – 70/334-9402.

– Parketta lerakást, lakkozást, la-
kások, nyílászárók festését-má-
zolását, és egyéb ingatlan körüli
javítási és karbantartási munkák
elvégzését rövid határidôvel, ju-
tányos áron, hosszú távra is vál-
laljuk. „LA-ZO” házszerviz. Tel.:
30/403-0181 és 30/551-8359.

– 830 darab békéscsabai használt
tetôcserép eladó. Tel.: 30/403-
0181; 30/551-8359.

– Legyen tisztában értékeivel!
Nagy tapasztalattal, becsüsi vég-
zettséggel, helyi lakosként segí-
tek régi tárgyai értékének meg-
állapításában, értékesítési ta-
nácsadással, díjtalan kiszállás-
sal. Telefon: 30/939-1039 Bó-
zsing György Dráva utca 70.

– Pernecz József ács-állványozó,
vállalom régi tetôk felújítását,
belsô tetôterek, falak burkolását,
teraszok, tornácok, autóbeállók,
pavilonok készítését. Telefon:
70/347-0951.

– Eladó egy esztergagép. Három
sebességes, 160-as tokmány-
nyal, alkatrészekkel, egy dina-
mó hegesztô kb. 10 m kábellel.
Ár megegyezés szerint. Érdek-
lôdni a délutáni, esti órákban.
85/360-421.

– Premier comfort lie. Nyíló-bukó.
Balos szárny szélesség 1050 mm,
magasság 2335 mm, üveg:
K 1,3. Érdeklôdni egész nap.
30/553-6703.

– Balatonfenyvesen állomásközeli
tehermentes 880 m2-es építési te-
lek eladó. CSOK igénybe vehetô.
Irányár: 4,2 M. Tel.: 93/313-185.

– Ülôkanapé (2 m 30 cm) kifogás-
talan állapotban helyhiány miatt
eladó. Ugyanitt emeletes ágy,
lakkozott fenyôfa (2 m × 1 m) ki-
fogástalan, új állapotban eladó.
Tartozékai: 1 db 200 cm × 90 cm
matrac, 150 m csúszda. Fekvô-
felület magassága 73 cm. Tel.:
30/374-8847.

– Pári Tamás villanyszerelô válla-
lom: lakóépületek, üzletek és
egyéb gyengeáramú munkála-
tait! Ingyenes árajánlat készítés!!
Telefon: 30/677-7634, e-mail:
kucko96@vipmail.hu

– Festés-mázolást, hôszigetelést,
fûnyírást vállalok. 30/951-6569.

– Háromkerekû fehér bicikli cso-
magtartóval egészségügyi okok
miatt jutányos áron eladó. Tel.:
70/625-7406.

– Ha kerttel akad gondja, Schurcz
megoldja! Kertépítés, kertfenn-
tartás, veszélyes fa kivágás.
30/432-1073.

– Vízvezeték szerelés, bádogozás,
zöld övezet kezelés. Telefon:
30/261-6308.

– Igényes bútorok eladók: bárszek-
rény, hozzá illô zene-tv szekrény,
franciaággyá alakítható ülôgar-
nitúra 2 fotellel és puffal, 6 sze-
mélyes ebédlôasztal magastám-
lás, párnázott székekkel, tölgyfa
tálaló, dupla króm mosogató,
elôkészítô szekrény, szônyegek,
csillárok, 120 l hûtôszekrény.Tel.:
30/362-8919.

– Március 15-tôl május végéig ár-
vácska, primula, egynyári virágok
értékesítése termelôi áron. Ba-
latonfenyves, Úttörô köz (Tüzép
mögött). Elekesné Fazekas Edina
30/577-9849; 30/417-5485.

– Landsknecht 29 GT automatic 
típusú alig használt, jó állapotú,
megkímélt 275 l-es hûtôláda 
tulajdonostól kedvezô áron 
(40 000 Ft) eladó. Dr. Szilágyi
Katalin 20/223-4054.

– Ülôkanapé (nagy méretû 2 m 
30 cm) két éves, két nyarat hasz-
nált kifogástalan állapotban hely-
hiány miatt eladó. 30/374-8847.

Az apróhirdetések közzététele díj-
mentes, a hirdetések tartalmáért
felelôsséget nem vállalunk!

APRÓ Tavaszi programok
Március 11. 18.00 óra 

Lengyel Zsüliett festômûvész kiállí-
tása a községháza nagytermében

Március 16. 18.00 óra 
Megemlékezés az 1848/49-es 

forradalomról és szabadságharcról

Április 4. 17.00 óra 
Gadányi Gabriella vetített képes

elôadás a komposztálásról 
a községháza nagytermében

A Községi Könyvtár nyitvatartási
ideje hétfôtôl péntekig:

10–12, 13–16 óra
telefon: 85/560-330

e-mail: konyvtar@balaton-
fenyves.hu

A Községi Könyvtár, csatlakozva a
jubileumi évünkhöz és az országo-
san meghirdetett Internet Fiesta
program Közös kincseink az inter-
neten 2016. 03.17–24-ig tartó ren-
dezvénysorozatához, virtuális kiál-
lítást kíván bemutatni facebook-os
közösségi oldalán. Ehhez kérjük,
hogy akinek módjában van, küldjön
1970 elôtt készült Balatonfenyvest
bemutató képeket családjáról, köz-
terekrôl, épületekrôl, amelyek a te-
lepüléshez kapcsolódnak. A képe-
ket a konyvtar@balatonfenyves.hu
e-mail címre kérjük március 20-ig
beküldeni. A közösségi oldalra való
feltöltésük és megosztásuk dátuma
március 23., szerda.

Gyermekeinkért
Balatonfenyves Alapítvány

Számlaszáma:
11743095-22116000

Adószáma: 19198956-1-14
Kérjük adója 1 százalékával támo-
gassa alapítványunk törekvéseit,
hogy a jövôben is segíthessük a
fenyvesi gyerekek táborozásait, ki-
rándulásait, színházlátogatását,
egyéb kulturális és sportprogramjait.
Tisztelettel: Haszon Zsolt , az ala-
pítványi kuratórium elnöke

Balatonfenyvesi Ezüstfenyô Nyug-
díjas Egyesület várja a felajánlók
adójának 1 százalékát. Számla-
szám: 66900052-10002027. Adó-
szám: 18777750-1-14

Áprilisi számunk lapzártája
március 20.
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Áprilisban nyitás!
Áprilisban nyit a Fenyves Yacht Club Hotel, ami a Balaton egyik
legmodernebb kikötôjének lábánál fekszik. A 18 szobás vízparti
szálloda 20 munkahelyet teremt, programjaival pedig egész évben
várja vendégeit, és nem csak a hajósokat. A tervekrôl Gyurasza 
Jánost, a szálloda turisztikai és üzemeltetôi szaktanácsadóját és
megbízottját kérdeztük.

– Mitôl lesz más ez a szálloda, mint bármelyik másik balatoni hotel?
– Hogy bár a Balaton egyik legújabb és legmodernebb kikötôjében épült,
mégsem csupán hajós szálloda. 18 szobával és széleskörû szolgáltatások-
kal várja vendégeit, a turistáktól a hajósokon át a konferencia résztvevôkig.
Aki betér hozzánk, az remek konyhával és izgalmas programokkal találkoz-
hat, élménypincénkben pedig az idôjárástól függetlenül is jól érezheti ma-
gát, például gurít egyet a bowlingpályán vagy billiárdozik a barátaival.
– Ez elég széles spektrum, mégis ki a célközönség?
– Mindenki. A hajós, aki nálunk köt ki, és enne egy finom vacsorát Segal
Viktor mesterszakács fogásai közül, aki kollégáival érkezik csapatépítô tré-
ningre multimédiás konferencia termünkbe, vagy aki szobát foglal, mert
szeretne egy kellemes hétvégét eltölteni egy gyönyörû és izgalmas helyen
a családjával. De várjuk a bicikliseket is, a kikötô ugyanis bekapcsolódik az
Európai Bicikliút vérkeringésébe és hivatalos biciklis megállópont lesz, vi-
zesblokkal és étkezési lehetôséggel a kerékpárosok számára.
– Milyen kihasználtságra számítanak?
– A szálloda az nem gépkocsi. Az autót, ha berakom négyesbe-ötösbe, az
megy. A szállodát azonban be kell vezetni a vérkeringésbe, ami azért idô.
Épp ezért komoly kedvezményeket tervezek az indulásra, például félárú
akciókat. Egy balatoni szálloda kihasználtsága, ha 40 százalék körül mo-
zog, az már jó. A mi esetünkben ez 7–8 szoba lenne, ezt úgy gondolom,
tudjuk majd hozni, de persze a teltház a cél. Ehhez kellenek a vonzó prog-
ramok.
– Mint például?
– Az, hogy egész évben nyitva leszünk, és az év minden napján szeret-
nénk kínálni valamit a vendégeinknek. Balatonfenyves önmagában is von-
zó települése a déli partnak, olyan szezonon túlmutató látványosságokkal,
mint a Nagyberek vagy a kisvasút. De ehhez mi is szeretnénk hozzátenni
a magunkét, ezért szezonon és szállodán kívüli programokat is tervezünk.
Lehet majd fakutyázni vagy szánkózni a téli Balaton jegén, vagy disznóto-
rost és forralt bort fogyasztva csodálni a ringatozó vitorlásokat, hiszen a
kikötômedence vize nálunk télen se fagy majd be. De nyáron sem elég-
szünk meg csupán a strandolással, tervezünk íjászatot, lovaglást, sárkány-
hajó versenyeket, a kicsiket pedig vitorlásoktatás és hatalmas hajós játszó-
tér is várja.

Emôdi Lina

A kolbásztöltés
mesterei 
Balatonfenyves ismét nevezett a
Balatoni Települések Kolbásztöltô
Bajnokságára. A VII. Fonyódi Kol-
bászfesztivál zárónapján megren-
dezett vetélkedôn 14 csapat igye-
kezett bizonyítani, hogy ôk a leg-
jobbak.
A húst és belet a rendezôk bizto-
sították a feladathoz, azonban a
kolbásztöltéshez és díszítéshez
szükséges további temérdek hoz-
závalóról a csapatoknak kellett
gondoskodniuk.
Elvárás volt a résztvevôktôl a sa-
ját településük bemutatása, reklá-
mozása és természetesen a fi-
nom kolbász elkészítése, amit
egy díszített asztalon kellett be-
mutatni.
Balatonfenyves 120 éves évfordu-
lójára is sikerült a szépszámú
érdeklôdô és a zsûri figyelmét is
felhívni. A „120 éves motívum”
megjelent a csapat pólóin illetve a
díszítésben is. A versenymû ké-
szítése mellett természetesen 
jutott idô a települések közötti is-
merkedésre és az ehhez szoro-
san kapcsolódó vendéglátásra is,
amibôl a közönség sem maradha-
tott ki.
A látogatók a standunknál meg-
kóstolhatták a fenyvesi kolbászt,
bort, pogácsát, pálinkát miközben
a településsel ismerkedhettek.
A fenyvesi csapat színvonalas be-
mutatkozását és az ízletes kol-
bászt a zsûri különdíjjal jutalmazta.
A csapat tagjai: Babaics Attila,
Haszon Zsolt, Somogyi István,
Somogyiné Zsuzsi, Világos Zoltán
voltak.

Fotó: Somogyi István
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FELHÍVÁSFELHÍVÁS  FELHÍVÁSFELHÍVÁS  FELHÍVÁSFELHÍVÁS
Születésének százhuszadik évfordulóján helytörténeti gyûjteményt alapít Fenyves. 

Számítunk segítségére múzeumunk gyarapításában.
Nézzen körül, odahaza, nézzen körül a nyaralójában! 

Régi fotóit, dokumentumait, nyomtatványait, a tárgyakat, 
amelyek életük itt töltött mindennapjaihoz, közösségi eseményeihez 

kapcsolódnak, engedje át szervezôdô gyûjteményünknek. 

Tartós letétként vagy – ha lemondanak a tulajdonjogukról – adományként. 
Megôrizzük, hogy kiállításainkon megmutathassuk újabb százhúsz évig. 

A tételek jegyzôkönyvezett átvételérôl gondoskodunk a polgármesteri hivatalban. 
Keressék Pálfi Piroskát a községháza titkárságán.

Váljanak személyes emlékei közösségünk emlékezetének részévé! 
Köszönjük!

Lombár Gábor

FELHÍVÁSFELHÍVÁS  FELHÍVÁSFELHÍVÁS  FELHÍVÁSFELHÍVÁS

Némi belsô átalakítást, fa-
lazást, festést, mázolást,
gáz- és villanyszerelési,
parkettázási munkákat
kell elvégeznünk, június
végéig. Asztalosmunkára
is szükség lesz a vitrinek
elkészítéséhez.
Fenyves kéri azokat, akik
hozzáértôként szívesen
részt vennének a szak-
ipari mûveletek kaláká-
ban történô elvégzésé-
ben, felajánlva térítés-
mentes segítségüket, je-
lentkezzenek Farkas Ta-
másnál, a polgármesteri
hivatalban,

Köszönjük! 

A MARIETTA lesz az otthona a helytörténeti gyûjteménynek
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