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A település költségvetésének összeállítása az egyik
legfontosabb feladatunk, számai határozzák meg gaz-
dálkodásunkat, ezzel együtt fejlesztésünk irányát,
lehetôségeit az aktuális esztendôre. Büdzsénk fô-
összege erre az évre 668 millió 597 ezer Ft. Költség-
vetésünk bevételei adják azt a keretet, amelyen belül
gazdálkodhatunk, mûködhetünk, és végezetül a bevé-
telek, és kiadások különbözetébôl fejleszthetünk.
Bevételi oldal:
A település kötelezô feladatinak ellátásához az állam
várhatóan 181 millió 874 ezer Ft támogatást fog bizto-
sítani. A helyi adóbevételek és egyéb közhatalmi 
bevételek tervezett összege 209 millió 100 ezer Ft.
A bérleti, használati, szolgáltatási és térítési díjakból,
valamint a szabad pénzeszköz lekötésébôl származó
kamat- és hozambevételekbôl az önkormányzatnak
várhatóan 76 millió 309 ezer Ft a bevétele. A felhal-
mozási célú bevételek tervezett összege 10 millió 
053 ezer Ft. Ennek keretében az egészségügyi alap-
ellátás fejlesztése pályázat támogatása, a régi tanya-
gondnoki kisbusz eladási ára, illetve a lakásépítési
kölcsöntörlesztések várható összege került megter-
vezésre. Az önkormányzat és intézményei 2015. évi
záró pénzkészlete (bankszámlái és pénztárai 2015.
december 31-i záró egyenlege) 191 millió 261 ezer Ft.
Kiadási oldal:
Mûködési célra várhatóan 507 millió 418 ezer Ft-ot,
míg felhalmozási célra 111 millió 179 ezer Ft-ot fo-
gunk fordítani, a tartalék tervezett összeg 50 millió Ft.
A mûködési célú kiadások 31 százalékát személyi jut-
tatásokra szánja költeni az önkormányzat, a tervezett
létszámkeret 70 fô. A munkaadót terhelô közterhek
várható összege a mûködési kiadások 8 százalékát
teszi ki. A dologi kiadások terezett összege 252 millió
643 ezer Ft, amibôl az önkormányzat által nyújtott
közszolgáltatásokhoz (például közvilágítás, közutak
üzemeltetése, köztemetô fenntartása, egészségügyi
ellátás, óvodai nevelés, közigazgatás, könyvtári szol-
gáltatások, strandüzemeltetés, közfoglalkoztatás, ta-
nyagondnoki szolgálat, közétkeztetés, turizmus, köz-
mûvelôdés stb.) kapcsolódó anyagok (például iroda-
szer, nyomtatvány, üzemanyag, élelmiszer alapanyag,
üzemeltetési anyagok stb.) és szolgáltatások (például
telefon, internet, áram, gáz, víz, karbantartás, kisjaví-
tás, eszközbérlet, postaköltség, szemétszállítás,
bankszámlavezetés stb.) kerülnek majd megvételre.
A mûködési kiadások 3,5 százalékát a szociálisan rá-
szorulók megsegítésére tervezzük költeni. Az egyéb

mûködési célú kiadások tervezett összege 37 millió
883 ezer Ft, mely a házi segítségnyújtás, a gyermek-
jóléti szolgálat, a szociális étkeztetés, a háziorvosi el-
látás, a háziorvosi ügyelet, továbbá a munka- és tûz-
védelem finanszírozását, valamint a civil szervezetek
támogatását fogja fedezni.
Az önkormányzat által tervezett beruházások és fel-
újítások keretében a következô fejlesztések fognak
megvalósulni: a Balatonpart utca felújítása, szolgálati
lakás felújítás, urnafal bôvítés, roller pálya kiépítése
és zuhanyzótelepítés az óvoda udvarán, járdaépítés 
a Vörösmarty és a Mária utcában, a ravatalozóhoz 
és a sportcsarnokhoz vezetô út kiépítése, térfigyelô
kamerarendszer bôvítése, iskolai tantermek árnyé-
kolásának javítása, imremajori szennyvízcsatorna 
tervezése, településrendezési terv elkészíttetése, 
játszótér építés, szôlôpark kialakítása, gépjármû 
csere, akadálymentes bejáró kialakítása a fenyves-
alsói strandon, Vachott Sándor utca és önkormány-
zati mólószár berendezése, szilárdburkolatú útépítés
lakossági hozzájárulással, az M7-es autópálya le- 
hajtójánál a törött kandeláber cseréje, irodabútor, 
számítástechnikai eszközök, egyéb kisértékû tárgyi
eszközök beszerzése, szeméttárolók, strandi bóják
pótlása stb.
Az egyéb felhalmozási célú kiadások tervezett ösz-
szege 8 millió 815 ezer Ft, melybôl a  DRV részére
környezetvédelmi beruházások megvalósításához 
7 millió 315 ezer Ft hozzájárulást fizet az önkormány-
zat, a lakásépítési kölcsönök folyósításának keret-
összege pedig 1 millió 500 ezer Ft. Az önkormányzat
tartalékának tervezett összegébôl 10 millió Ft általá-
nos tartalék, míg a céltartalék összege 40 millió Ft.
A céltartalék a  benyújtott, illetve benyújtandó pályá-
zatok önerejének biztosítását szolgálja, illetve keretet
biztosít arra, hogy a pályázati forrást nem nyert beru-
házási célok megvalósulhassanak. A 40 millió Ft-os
önerô keret 70 százalékos pályázati támogatást felté-
telezve (a pályázati kiírások alapján a támogatások
összege minimum a fejlesztések költségének 70 szá-
zaléka) további 93 millió Ft-tal egészíti ki a fejlesztési
forrásokat.
Pontosan s számokban így fest Balatonfenyves 2016-
évi költségvetése, melyet igyekszünk pályázatokkal a
lehetô legnagyobb mértékben kiegészíteni, azokból 
a település gazdasági programjában szereplô fejlesz-
téseket megvalósítani, Balatonfenyvest fejleszteni,
életünket komfortosabbá tenni. (Lombár Gábor)
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Március 24-én tartotta meg testü-
letünk a munkaterve szerinti ülését:
9 nyilvános, és egy zárt ülési napi-
rend tárgyalását.
Az ülés elsô felében tájékoztatókat,
és beszámolókat hallgatott meg a
testület.
A közbiztonság helyzetérôl elôször a
Fonyódi Rendôrkapitányság vezetô-
je, Marics Zsolt alezredes adott szá-
mot. A teljes körû tájékoztatás fô kö-
vetkeztetése a bûnözés látványos
csökkenése volt Fenyvesen, mely a
tavalyihoz képest 40 százalékkal
csökkent. Mindenki számára megle-
petésként hatott ez az örömteli infor-
máció, ugyanakkor tény hogy van
még a közbiztonságnak olyan terüle-
te, amelyben van mit tenni.
A hozzászólásokból, illetve a beszá-
moló részérôl is elhangzott, hogy a
térfigyelô rendszer kiépítése sokat
javított a helyzeten, ugyanakkor to-
vábbi kamerák elhelyezése is fontos
feladatot jelent. A polgármester sze-
rint a közbiztonság a turisztika egyik
fontos eleme, hiszen a mai közbiz-
tonsági helyzetben Európa szerte a
turisztikai célok kiválasztásánál sar-
kalatos kérdés. Azt is elmondta hogy
a közbiztonság is többszereplôs fel-
adat, melyben meghatározó a rend-
ôrség szerepe, ugyanakkor nagyon
fontos az önkormányzat anyagi sze-
repvállalása a térfigyelô rendszer ki-
építésében, bôvítésében, a Polgár-
ôrség támogatásában, és ezen szer-
vezet áldozatkész munkája is fontos
eleme annak.
Elhangzott hogy az üdülési idény
elôtt kapjanak az iskolásaink teljes
körû tájékoztatást a nyári Balaton
veszélyeirôl, a Vízi rendészettel
együtt. A Vízi rendészet részérôl Verb
István ôrnagy tartotta a beszámolót.
Mindkét elôterjesztést egyhangúan
fogadták el a képviselôk.
Elfogadták a képviselôk a Somogy
megyei Önkormányzati Társulás 
beszámolóját tevékenységérôl, azt
fontosnak, és ebben a formában
szakszerûnek és költségkímélônek
minôsítették (tûzvédelem, munkavé-
delem, munkahelyi balesetek szak-
szerû kivizsgálása).

Egyhangú szavazással fogadták el a
képviselôk a Délnyugat Balatoni Hul-
ladékgazdálkodási Társulás múlt évi
tevékenységérôl szóló tájékoztatást,
melynek 64 önkormányzat a tagja, és
éppen a napokban zárult egy komoly
KEOP-os eszközbeszerzési pályá-
zat, melynek során közel 2 milliárd
forintból jármûveket, eszközöket, in-
formatikai programokat állítottak
munkába a hulladékgazdálkodás ér-
dekében. Amennyiben a közbizton-
ság fontos eleme a turisztikának, a
hulladékkezelés szintén az. jelentette
ki a polgármester, aki a Társulás
elnökeként számolt be a tevékenysé-
grôl, egyben aggodalommal beszélt
az ezen közszolgálat területén kiala-
kult összevisszaságról, és a várható
változásokról, melyek nem segítik 
a közszolgáltatók egyébként sem
könnyû feladatát. Ezen a nyáron
egyébként már új tömörítôs jármûvek
végzik ezt a nagyon fontos feladatot.
Elfogadták a képviselôk a Gyermeke-
inkért Balatonfenyves Alapítvány te-
vékenységérôl szóló beszámolót, an-
nak gazdasági mellékletével együtt,
az Alapítvány munkáját nagyon fon-
tosnak ítélve.
Kiemelten fontosnak minôsítették a
képviselôk az Ezüstfenyô Nyugdíjas
Egyesület tevékenységét, melynek
jelentôsége hogy a több mint 3 évti-
zedes munkájukkal mindig a község
fejlôdését támogatták, és bölcsessé-
gükkel, élettapasztalatukkal sokat
tettek, hogy most ott tartunk, ahol.
Kiemelten fontos a hagyományôrzés
terén elindított, és Baranyai Éva által
gondozott munka, melybe folyamato-
san bevonják a gyermekeket is, vala-
mint az a tény hogy a település intéz-
ményeivel, fôként az óvodával, és az
iskolával igazán kiváló a kapcsolat,
köszönhetôen az egyesület, és az
intézmények vezetôinek, mely a te-
lepülés számára nagyon értékes.
A Polgárôr Egyesület, túl egy tisztújí-
táson, nagy reményekkel tekint az
elkövetkezendô idôszakban végzen-
dô feladatok elé, melyhez a szándék
adott, remélhetôleg minden körül-
mény, és az anyagi lehetôségek is
rendelkezésre állnak, melynek érde-

kében pályáznak nem csak az ön-
kormányzathoz, hanem igyekeznek
más lehetôségeket is kihasználni.
Az egyesület titkára: Nyers Péter 
(mivel az elnök. Stamler József nem
tudott az ülésen részt venni) számolt
be a tevékenységrôl. A képviselôk
nagyra értékelték az egyesületben
önként szolgáló tagok áldozat kész-
ségét.
Az idén húsz esztendôs Vitorlás
Egyesület elnöke, Késô Pál beszá-
molt a múlt esztendô tevékenysé-
gérôl, egyben jelezte, hogy az épülô
kikötôben az egyesület számára
létesülô kikötôhelyekrôl szeretnének
minél elôbb, és minél több informáci-
ót kapni, mivel annak hiánya nehezíti
tagjaik döntését, hogy mely lehetsé-
ges helyszínt válasszák, szeretnének
mielôbb itthon kikötni. A polgármes-
ter ígéretet tett, hogy amennyiben
lesznek információik, azt haladékta-
lanul megosztják az egyesület veze-
tésével.
Hackl Szilvia óvodavezetô elôter-
jesztésére a testület a Kisfenyô Óvo-
da beiratkozási idejét május 3–4-ben
határozta meg.
Egyhangú szavazással fogadták el a
képviselôk a polgármesteri jelentést
a lejárt határidejû határozatok végre-
hajtásáról, és az elôzô testületi ülés
óta történtekrôl.
Összesen 2 400 000 Ft támogatást
ítélt oda a testület a következô felosz-
tással: Gyermekalapítvány 500 ezer,
Vakok Smi szervezete 20 ezer, Nyug-
díjas Egyesület 800 ezer, Majorka
Alapítvány 150 ezer, Vitorlás Egye-
sület 200 ezer, Polgárôr Egyesület
500 ezer, Balatoni Futár Régiós ma-
gazin 50 ezer, Lakhatási támogatás
180 ezer Ft.
Jóváhagyta a testület a Kultkikötô
Kft.-vel való együttmûködést, mely-
hez az idei Falunap szervezéséhez
egymillió forintot biztosít. Ezen meg-
állapodás keretében végzik a már
ismert tevékenységüket a nyári prog-
ramoknak a Kertmoziban való szer-
vezését.
Jóváhagyta a testület egy gazdasági
társaságnak egy üzletbérleti, és köz-
üzemi díj tartozásával kapcsolatos
kérelmét annak teljesítésére 3 hónap
haladékot biztosítva. (Lombár)
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Tisztelt Szülôk!
Tájékoztatom Önöket, hogy a
2016/17-es tanévben az 1-8. osz-
tályt kezdô gyermekek kötelezô jel-
leggel, a szülô döntése alapján 
erkölcstan vagy hit- és erkölcstan
oktatáson vesznek részt az isko-
lákban. Intézményünkben az er-
kölcstan tantárgyat az iskola peda-
gógusai tartják, hit- és erkölcstant
az alábbi egyházak szerveznek:

1. Római Katolikus Egyház
Bolla István plébános úr
8646 Balatonfenyves, Kölcsey 
utca 79.

2. Magyarországi Református  
Egyház

Miklóssy Koppány lelkész úr
8632 Balatonlelle, Ady Endre utca 4.

3. Magyarországi Evangélikus 
Egyház

Kôszeghyné Raczkó Zsuzsanna
esperes asszony
8630 Balatonboglár, Hétház utca 17.

Sikeres diákok
A Balatonfenyvesi Fekete István
Általános Iskola tanulói sikeresen
és eredményesen szerepeltek a
körzeti nyelvhelyességi verse-
nyen, Gamáson, 2016. március
17-én. Márton Rozi 1. helyezést
(felkészítô tanára Kövesdi Éva),
Rózsahegyi Dávid és Mayer Dá-
vid 2. helyezést ért el (felkészítô
tanáraik: Németh Lívia és Szalai
Krisztina). Sólyom Diána és Ró-
zsahegyi Nikolett emléklapot ka-
pott. Szeretettel gratulálunk.

A Magyar Kultúra Napjáról meg-
emlékeztünk februári számunk-
ban, nem tettünk viszont említést
arról, hogy a községháza nagy-
termében látható volt egy kiállítás,
a Fekete István Általános Iskola
felsô tagozatosainak munkáiból.
Akik betértek hozzánk, megcso-
dálták, elismerésüket fejezték ki,
s gratulációjukat küldték felkészí-
tô tanáruknak, a kiállítást létreho-
zó Erdélyi Ernô mûvésztanárnak.
Köszönjük a gyerekek színvona-
las alkotásait, a tanár úr odaadó
munkáját!

ISKOLAI BEIRATÁS
FELHÍVÁS
A Klebersberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete
fenntartásában mûködô általános iskolákba történô beíratásra
Értesítjük az érintett szülôket, hogy a 2016/2017. tanévre történô általá-
nos iskolai beíratásokra az alábbi idôpontokban kerül sor: 2016. április
14. csütörtök: 8–19 óráig, 2016. április 15. péntek: 8–19 óráig.
Beíratási körzet: Balatonfenyves Község Közigazgatási Területe, hely-
szín: Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola, 8646 Balaton-
fenyves, Kölcsey u. 38–39.
Tanköteles, azaz 2010. augusztus 31-ig született gyermekét a szülô kö-
teles a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerinti illeté-
kes vagy a választott iskola elsô osztályába beíratni.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
– a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított

személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcím-
kártya),

– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
– a diákigazolványról szóló okmányirodai igazolólap (NEK).
A felvételrôl elsô fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerületének Igaz-
gatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Tankerületi Igazgató
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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 ünnep-
napokon 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

– Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújítá-
sát, új tetôszerkezetek ácsolását,
fedését, valamint belsô burkolást
és gipszkartonozást, kerti pihenôk,
teraszok, kocsibeállók elkészíté-
sét. Balatonfenyves, Rákóczi u. 2.,
tel.: 30/387-6573.

– MINDEN AMI VILLANYSZERE-
LÉS! Farkas András villanyszerelô
Lakások, házak, irodák, üzletek,
mûhelyek villanyszerelése. Fo-
gyasztásmérô helyek készítése.
Éves felülvizsgálatok. 30/275-1577,
farek01@gmail.com Balatonfeny-
ves, Fenyvesi u. 214.

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

– Kômûves és burkoló munkát válla-
lok. Zrínyi Péter – 70/334-9402.

– Parketta lerakást, lakkozást, laká-
sok, nyílászárók festését-mázo-
lását, és egyéb ingatlan körüli ja-
vítási és karbantartási munkák 
elvégzését rövid határidôvel, jutá-
nyos 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 végzettség-
gel, helyi lakosként segítek régi
tárgyai értékének megállapításá-
ban, értékesítési tanácsadással,
díjtalan kiszállással. Telefon:
30/939-1039 Bózsing György Drá-
va utca 70.

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

– Premier comfort lie. Nyíló-bukó
ablak. 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.

– Pári Tamás villanyszerelô vállalom:
lakóépületek, üzletek és egyéb
gyengeáramú munkálatait! Ingye-
nes árajánlat készítés!! Telefon:
30/677-7634 E-mail: kucko96@
vipmail.hu

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

– Háromkerekû fehér bicikli csomag-
tartóval egészségügyi okok miatt
jutányos áron eladó. 70/625-7406.

– Ha kerttel akad gondja, Schurcz
megoldja! Kertépítés, kertfenntar-
tás, veszélyes fa kivágás. Telefon:
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 szemé-
lyes ebédlôasztal magas támlás,
párnázott székekkel, tölgyfa tálaló,
dupla króm mosogató, elôkészítô
szekrény, szônyegek, csillárok,
120 l hûtôszekrény. 30/362-8919.

– Egynyári-évelôs növények, mus-
kátlik, petúniák, kaspós virágok
nagy választékban termelôi áron
kaphatók. Balatonfenyves, Úttörô
köz (Tüzép mögött). Elekesné 
Fazekas Edina Tel.: 30/577-9849;
30/417-5485.

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

– Ülôkanapé (nagy méretû 2 m 30 cm)
két éves, két nyarat használt kifo-
gástalan állapotban helyhiány mi-
att eladó. 30/374-8847.

– Balatonfenyvesen a Tavasz utcá-
ban 96 m2-es 3 szobás össz-
közmûves ingatlan, strandtól nem
messze eladó. A kertben egy köz-
mûves 30 m2-es faház van. Érd.:
70/414-1864.

– Etetôszék újszerû állapotban,
CHICCO babakocsi összecsukha-
tó. Tel.: 20/917-4300.

– Ágybetét 180 × 200 cm, szônyeg
(kerek) 2,80 cm kézi perzsa, elekt-
romos radiátor 8 és 12 tagos új-
szerû állapotban eladó. Üdülô fel-
számolásból függönyök, ágynemû
garnitúrák, párnák, takarók, fehér
mosdó, elektrolux páraelszívó, 
Alföld 28-as nôi kerékpár. Telefon:
20/917-4300.

– Villanybojlerok javítása, tisztítása,
mosógépek, mosogatógépek,
elektromos háztartási gépek javí-
tása Kránicz István 30/904-4527
Balatonfenyves. Hétvégén is.

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

APRÓ

A Községi Könyvtár 
nyitvatartási ideje 

hétfôtôl péntekig:
10–12, 13–16 óra

telefon: 85/560-330
e-mail:

konyvtar@balatonfenyves.hu

Telefonszám változás!
Balatonfenyves Község Polgármes-
teri Hivatala tájékoztatja Önöket az
alábbi telefonszámok változásáról:
Háziorvosi Rendelô: 85/889-118
Védônô: 85/889-119
Kisfenyô Óvoda: 85/889-116

Májusi számunk lapzártája
április 20.
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A víz világnapján. Ebben a nevelési év-
ben Hangoló azaz Nemes László bará-
tunk volt a segítségünkre, vele együtt ün-
nepeltük a víz világnapját. Itt a Balaton
partján számunkra természetes közeg a
víz, születésünktôl belénk van kódolva a
Balaton iránti szeretet és tisztelet. E jeles
nap megünneplésével az a célunk, hogy
gyermekeinkkel megismertessük vizeink
élôvilágát, megtanítva nekik, hogyan tud-
juk megóvni környezetünket. Az interak-
tív elôadás során, könnyebben sajátítják
el a kicsik az ismereteket, és mélyebb
nyomot hagynak maguk után az elsajátí-
tandó tudnivalók. Mindenesetre a békák
éneke nagy sikert aratott, és az elôadás
végén a közös tánc, teljessé tette az ap-
rónép aznapját.
A programról készült fotókat az óvoda
honlapján – www.balatonfenyves.hu/Te-
lepülésünk/Kisfenyô Óvoda – tekinthetik
meg az érdeklôdôk.

Színházban voltunk! Immár sokadik éve
kerítünk sort arra, hogy minden naptári év
elején eljuttassuk nagycsoportos gyerme-
keinket valamely közeli színház elôadá-
sára. Keszthely vagy Siófok az úti cél ilyen
alkalmakkor, mely szinte felér egy kirán-
dulással a gyerekek számára. A buszon
való közös utazás élménye, a színházi
közeg, az ott tapasztalható hangulat, 
mindig meghatározó a kicsik életében.
Teszünk egy aprócska lépést annak érde-
kében, hogy színházat, kultúrát kedvelô,
szeretô és tisztelô felnôttekké váljanak!
Idén a keszthelyi Balaton Színházban
jártunk és A három kismalac címû elô-
adást néztük meg. A kissé modern felfo-
gásban készült darabot nagyon élvezték
a kis ovisok. A program megvalósításban
segítségünkre volt a Szülôi Munkaközös-
ség illetve a Gyermekeinkért Balaton-
fenyves Alapítvány.
Nagyon szépen köszönjük a támogatást
és a lehetôséget!

Hackl Szilvia
óvodavezetô

Gyermekeinkért
Balatonfenyves Alapítvány

Számlaszáma:
11743095-22116000

Adószáma: 19198956-1-14
Kérjük adója 1 százalékával támogassa
alapítványunk törekvéseit, hogy a
jövôben is segíthessük a fenyvesi gye-
rekek táborozásait, kirándulásait, szín-
házlátogatását, egyéb kulturális és
sportprogramjait. Tisztelettel: Haszon
Zsolt , az alapítványi kuratórium elnöke.

A Kisfenyô programjaiból
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Március 
ünnepén
Megünnepeltük az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
168. évfordulóját. Lombár Gábor
polgármester ünnepi beszédé-
ben a szabadság jelentôségét
hangsúlyozta. A Kisfenyô Óvo-
da gyermekei Vozik Lajosné és
Kozma Andrea vezetésével
huszártáncot adtak elô. Zenés-
irodalmi mûsorral színesítették
az ünnepséget a Fekete István
Általános iskola tanulói Gyanó
Józsefné és Kövesdi Éva
felkészítô tanárok vezetésével.
Megzenésített verseket adott
elô a szabadságról Bakó Tibor.
Az ünnepség zárásaként a
képviselô testület, az intézmé-
nyek és a civil szervezetek
képviselôi helyezték el a tiszte-
let koszorúit a kopjafánál.

Lengyel Zsüliett
kiállítása
2016. március 11-én nyílt meg 
Lengyel Zsüliett festômûvész kiállí-
tása a balatonfenyvesi községháza
nagytermében. Lombár Gábor pol-
gármester köszöntô szavai után 
dr. Géger Melinda mûvészettörténész
nyitotta meg a kiállítást. Megnyitó
beszédében bemutatta a mûvésznô
életútját, majd hangsúlyozta képi vi-
lágának szimbolikus jelentéstarta-
mát. Külön kiemelte, hogy sem a
megyében, sem a Balaton partján
hozzá hasonló egyéniségû festô je-
lenleg nem alkot, ezért is öröm szá-
mára, hogy Balatonfenyves otthont
adott Lengyel Zsüliett alkotásainak
bemutatására. A kiállítás május 6-ig
tekinthetô meg a polgármesteri hi-
vatal nyitva tartási idejében.
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Özönvíz 
a parton
Március elsô napjaiban az is-
métlôdô csapadéknak a Balaton
magasan tartott vízszintjének, és
a viharos erejû szél együttes
hatására ismét meglátogatott
bennünket a tó. A település több
pontján a csapadékvíz elvezetô
rendszerek „fordítva” mûködtek,
nem a Balatonba, hanem a Ba-
latonból  vezették a vizet a bel-
terület legmélyebben fekvô terü-
leteire.
Jöttek is a különbözô TV társasá-
gok, akiknek elmondtam azokat a
gondolatokat, tényeket, megálla-
pításokat amelyeket évrôl-évre,
persze különösebb hatás és kö-
vetkezmény nélkül, már évek óta
hangoztatunk.
Legyen  magas a vízszint, hiszen
mindenki tudja hogy ennek me-
lyek a jótékony hatásai – tisztább
a víz, kevéssé valószínû hogy 
augusztusra „elfogy”, megnövelve
az algásodás, iszaposodás ve-
szélyét. Ugyanakkor arról szinte
teljesen megfeledkezünk, hogy a
Balaton egy természetes tó, ab-
ban mindig is volt, van és lesz
növényzet, és a rá jellemzô állat-
világ.
Bízva abban hogy látják azok is,
akiknek lesz beleszólásuk a Bala-
tonra rendelkezésre álló össze-
gek elosztásában, készülünk a
partvédelem felújítására, és a
mögöttes strandi területek szint-
jeinek a magas víztartáshoz iga-
zodó megemelésére, közben az
üdülési idényre szeretnénk a
strand déli határát jelentô Ba-
latonpart utca teljes felújítására,
ott a parkolási lehetôségek
bôvítésére, a közterületre enge-
dély nélkül ültetett növényzet
írtása után, mert a víz az utakat,
és a szennyvíz csatorna rend-
szert, hálózatot sem kíméli.
Látva a képeket tudatosul ben-
nünk, amit mindig is tudtunk:
azért mégis a „víz az úr”…

Lombár Gábor

Az Ezüstfenyô tisztújítása
Tisztújító közgyûlést tartott a Balatonfenyvesi Ezüstfenyô Nyugdíjas
Egyesület. Elnök: Pásztor Jánosné, alelnök: Kovács Ilona Katica,
gazdasági vezetô: Világos Zoltánné, vezetôségi tagok: Kiss
Sándorné és Simon Gáborné.
Munkájukhoz további sok sikert és egészséget kívánunk!

Balatonfenyvesi Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület várja a fel-
ajánlók adójának 1 százalékát. Számlaszám: 66900052-
10002027. Adószám: 18777750-1-14
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Bemutatók sora, köztük egy ôsbemu-
tató, balatoni mese, zenés színházi
elôadások és vígjátékok, párkapcso-
lati társasjáték, koncertek és költôi
est is várja a KULTKIKÖTÔ nézôit.
Ezen a nyáron a Balaton három pont-
ján: Földváron, Bogláron és Fenyve-
sen a kecskeméti Katona József
Színháztól kezdve Tóth Verán és a
Madách Színházon át a Quimby-ig
színes és változatos a programkí-
nálat.
Tizenegyedik évét kezdi a KULTKI-
KÖTÔ idén nyáron a Balatonon.
Nagy Viktor színmûvész, a KULT-
KIKÖTÔ ügyvezetô igazgatója el-
mondta: az elsô évtized tapasztalatai,
visszajelzései azt mutatják, hogy a
minôségi szórakozásra: színházi
elôadásokra, koncertekre, kiállítások-
ra, filmvetítésekre, családi progra-
mokra szükség van a Balatonon.
A KULTKIKÖTÔ szervezôi magasra
tették a lécet, a kulturális élménytér
folyamatosan fejlôdik, és idén is foly-
tatja, amit elkezdett – minden évben
egyre színesebb mûsorösszeállítást
kínál, minden korosztályra és minél
többféle ízlésre gondolva. A Víz Tisz-
ta Kultúra mottót szem elôtt tartva
idén is komoly mûvészek lépnek
színpadra könnyed mûfajokban.

Saját elôadások és bemutatók sora
várható a nyáron. Az évad egy ôsbe-
mutatóval kezdôdik: Szilas Miklós
színész-zenész-dal- és szövegíró
Balatoni legendák – Helka és Kelén
címmel írt a KULTKIKÖTÔ felkérésé-
re gyerekeknek szóló mesés zenejá-
tékot – a premier idôpontja június 25.
Ugyanezen a hétvégén mutatja be a
KULTKIKÖTÔben Pindroch Csaba
most készülô one-man-showját Se-
gítség! Megnôsültem! címmel. Az
ExperiDance Társulat Grand Voyage
Világok vándora címû nagyszabású
elôadásának országos premierje
szintén a KULTKIKÖTÔhöz kapcso-
lódik, a helyszín: Balatonföldvár. Két
saját produkció is mûsorra kerül: sza-
badtéri bemutatóra készül a Boo-
merang baby – Marlene Dietrich ABC
címû zenés est, melyben a Katona
József Színház társulatának tagja,
Fullajtár Andrea és egy jazz-zenekar
idézi meg a világhírû díva dalait és
gondolatait – Novák Eszter rendezé-
sében. E mellett a Janikovszky Éva
írásából tavaly készült, – azóta is si-
kerrel futó – A lemez két újabb oldala
címû képzeletszínházi elôadást is lát-
hatják az érdeklôdôk.
A kulturális szezon június 24-én
kezdôdik. A szervezôk mindhárom

helyszín különleges és egyedülálló
karakteréhez, hangulatához illô elô-
adásokat tûznek mûsorra. Az  ôsfás
park közepén elterülô, nagyszínpad-
dal, épített nézôtérrel rendelkezô
Balatonföldvári KULTKIKÖTÔben a
szélesebb közönségréteget megszó-
lító sikerprodukciók, a könnyed nyári-
esti szórakozást kínáló elôadások 
és a nagykoncertek láthatók majd.
A Balatonboglári KULTKIKÖTÔ inti-
mebb, csendesebb terében ben-
sôségesebb hangvételû elôadáso-
kat láthatnak a nézôk, a Balaton-
fenyvesi KULTKIKÖTÔ pezsgô kör-
nyezete pedig számos gyerekelô-
adásnak és zenés programoknak ad
otthont.
Fenyvesen a családi programok kö-
zött találjuk többek között a Rutkai
Bori Banda lemezbemutató koncert-
jét, a Góbi Rita Társulat táncelô-
adását vagy a veszprémi Kabóca
Bábszínház meséjét, de a piciknek
mesél Fabók Mancsi Bábszínháza, a
Kereplô Színház vagy a Bábraka-
dabra Bábszínház is. A napokban
már elérhetô a teljes nyári program a
kultkikoto.hu weboldalon, a kultkiko-
to.jegy.hu oldalon pedig elindult a
kedvezményes elôvételi jegyértéke-
sítés.

Kezdôdik a nyári idôszámítás a KULTKIKÖTÔben

FFFFEEEELLLLHHHHÍÍÍÍVVVVÁÁÁÁSSSS     FFFFEEEELLLLHHHHÍÍÍÍVVVVÁÁÁÁSSSS     FFFFEEEELLLLHHHHÍÍÍÍVVVVÁÁÁÁSSSS     FFFFEEEELLLLHHHHÍÍÍÍVVVVÁÁÁÁSSSS
Születésének százhuszadik évfordulóján

helytörténeti gyûjteményt alapít Fenyves. 
Számítunk segítségére múzeumunk gyarapításában.

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

Nézzen körül, odahaza, 
nézzen körül a nyaralójában! 

Régi fotóit, dokumentumait, nyomtatvá-
nyait, a tárgyakat, amelyek életük itt töltött
mindennapjaihoz, közösségi eseményeihez
kapcsolódnak, engedje át szervezôdô gyûj-
teményünknek.
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