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Iszapbirkózás. Minden esztendôben úgy készülünk az üdülési idényre,
hogy annak sikere rendkívül fontos, mert ettôl függ sok helyi, és nálunk
dolgozó vállalkozó megélhetése a ma már néhány hónaposra zsugoro-
dott szezonban. Mindenki készül a nyárra, és latolgatja, vajon milyen
lesz, lesz-e olyan, mint az elôzô, milyen hatások érik, illetve érhetik. Köz-
ben a sajtó is készül a nyárra, érthetô, hisz ez a kérdés mindenkit vala-
milyen formában érint, legyen az vállalkozó, vagy „csak” fogyasztó, aki
nyaralni jönne, vagy menne valamely más tájegységre, illetve valahová
bel-, és külföldön.
Aki az elmúlt évtizedekben figyelemmel kísérte ennek az újságnak a tar-
talmát, még talán halványan emlékszik arra, hogy amikor a tó vízállása
negatív rekordot döntött a maga 38 centiméteres siófoki vízmérô-állásá-
val, már megírtam egyszer az iszapbirkózással kapcsolatos vélemé-
nyem, félelmeimet, és vízióimat.
Akkor is, mint azelôtt, és azóta is több alkalommal volt aki segített, még-
pedig a legilletékesebb – a Jó Isten hisz a nyár végén elkezdett esni, és
feltöltötte a Balaton medrét a csapadékvíz.
Akkor, emlékszem, a parttól párszáz méterre lévô turzások (szigetek) 
és a part között nagy mennyiségû iszap jelent meg, amit csak kotrással
lehetett valamelyest kezelni – megtettük.
Ahogy már említettem a sajtó is készül a nyárra – magas víz, viharok
káreseményei, megjelent az iszap a szomszéd településen, s ezért a ná-
lunk épülô kikötô valamivel több, mint 460 méteres mólószárát (is) kár-
hoztatják, és helyben, Balatonfenyvesen is eliszaposodást vizionálnak.
Ami a legszomorúbb ebben, hogy ebbe a meztelen lejárató akcióba
olyan(ok) is beszállnak, akiknek semmilyen ismerete errôl az ügyrôl
nincs – attól persze véleménye lehet –, arról nem is beszélve, hogy olyan
is elôfordul, hogy helyi döntéshozó is beszáll az abcúgolók közé, ugyan-
akkor komoly bevételeket vár annak hatásából, mûködésébôl, miközben
a sajtó kiváló partnerekre talál.
Úgy akarjuk Fenyvest eladni, hogy az eliszaposodást akár feltételezés-
ként is egyre csak kántáljuk?
Ez kinek jó?
Hofi már évtizedekkel ezelôtt megmondta: abba beledöglünk, ha vala-
mink nincs, na és abba is, ha van…
Senki sem érzi, hogy ez nincs így jól? Hogy miközben a vélemény sza-
badságára hivatkoznak, megfeledkeznek a hír szentségérôl a tájékozta-
tás korrektségének alapvetésétôl?
Úgy érzem sokszor, hogy nem számít, mi a valóság, csak a hír legyen
elegendôen megbotránkoztató, és a lehetô legtöbb halálhörgést, és si-
ralmat lehessen abból kihozni. (Errôl is szót Balatoni Szövetség legutób-
bi elnökségi ülésén).
És ha sikerül a negatív kampány, és kevesebb vendég jön el hozzánk 
– mert azt mostanában gyakran elmondogatják a tévében – akkor ki fog
kiállni azok elé, akik ebbôl rosszul jönnek ki? Ki fog néhány év múlva 
hamut szórni a fejére: elnézést, akkor és ott tévedtem, nincs itt semmi
gond! Ha esetleg valakinek kárt okoztam, kérem, hozza a számlát, 
kifizetem!
Nem, ilyen nem lesz, mert nem érzik sokan, hogy a szónak súlya van,
azért tíz év múlva is felelni kell(ene). Igaz, ha éreznék, biztosan több len-
ne a vendég, kevesebb a szenzáció, és lehet, hogy még az iszap is.

(Lombár Gábor)

Április 30-án délben kedves ünnep-
ségen avattuk azt Jókai szobrot,
amelyet testvértelepülési kapcsola-
tunk huszadik évfordulójára ajándé-
koztunk Zeteváralja közösségének,
iskolásainak. Ekkor adtuk át azt az
emlékpadot, amelynek támláját so-
mogyi motívumok díszítik.
Mindkét alkotás Tapolcai Sándor
népmûvész fafaragónk munkája.
Május elsején a templom búcsú-
ünnepén dr. Jakubinyi György, Erdély
katolikus fôpásztora, és Kis Rigó
László Szeged-Csanádi püspök szen-
telte fel testvértelepülésünk teljesen
felújított templomát és orgonáját.
Az ünnepélyes misén 65 fiatal része-
sült az elsôáldozás szentségében.

Zeteváralján jártunk
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Április 28-i ülésükön 16 napirendi
pontot tárgyaltak a képviselôk,
melynek elsô felében beszámolók
tájékoztatók hangzottak el.
– A háziorvosi tevékenységrôl 

Dr. Veress Zsolt készített tájé-
koztatót, melyben kiemelte, hogy
egyre nagyobb a szerepe az
egészségügyben a preventív te-
vékenységnek, ennek elfogadta-
tása, és az elôzetes vizsgálato-
kon való részvétel csökkenti a
sajnálatos halálozási számokat,
megváltoztatja az emberek élet-
minôségét, jótékony hatással van
a családokra. Szóba került a ren-
delési idô délutáni idôszakban 
való folytatásának megvizsgálása,
melynek figyelemmel kell lennie a
település lakosságának összeté-
telére, közlekedési szokásaira,
lehetôségeire. Elhangzott az is,
hogy Balatonfenyvesen a kör-
nyezô háziorvosi körzetekhez ké-
pest is magas szintû a prevenciós
tevékenység, amit a továbbiak-
ban is folytatni, fejleszteni kell.
A tájékoztatót a képviselôk egy-
hangú szavazással fogadták el.

– Komoly problémát lát a képvi-
selôtestület a születések számá-
nak csökkenésében, ami, mint 
elhangzott, országos folyamat,
ennek ellenére annak várható ne-
gatív hatásairól a testület külön
egyeztetést fog a közeljövôben
tartani.

– A Fonyódi Járási Szociális, Csa-
lád, és Gyermekjóléti központ
munkájáról annak megbízott ve-
zetôje, Szász Alexandra számolt
be, amit a képviselôk elfogadtak,
ugyanakkor a polgármester hiá-
nyolta az intézmény vezetôjének
a rendszeres és szükségszerû tá-
jékoztatását. Az Intézmény helyi
munkatársai áldozatkész munkát
végeznek, ugyanez tapasztalható
a fonyódi központ idôsekkel fog-
lalkozó munkatársainál, akikkel a
fenyvesi Nyugdíjas Egyesület ki-
váló, és rendszeres kapcsolatot
ápol.

– Dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegy-
zô számolt be Orbánné Borsos
Anikó elôterjesztésével a helyi
gyermekvédelmi feladatok ellátá-

sáról, melyre évrôl-évre nagyobb
a szükség, és aminek bonyolítása
fokozott jogszabályi tájékozottsá-
got, és empátia érzéket kíván.
A hivatal ezt a munkát is magas
szakmai színvonalon végzi.

– A polgármester jelentését a lejárt
határidejû határozatok végrehaj-
tásáról és az elôzô testületi ülés
óta történtekrôl – a testület egy-
hangú szavazással elfogadta.

– A polgármesteri hivatal munkáját
a jegyzô, mint a hivatal vezetôje,
értékelte, melybôl kiderül, hogy
munkatársaink feladataik túlnyo-
mó részét kiemelkedô szakmai-
sággal és emberi hozzáállással
végzik az ügyfelek nagy megelé-
gedésére, persze, mint minden-
hol, nálunk is vannak elégedet-
lenek, de minden esetben ezek
mögött a számukra elmarasztaló
határozatok, döntések húzódnak,
melyek a törvényi elôírások alap-
ján készültek.

– Két motorkerékpár beszerzését
engedélyezte a képviselô testület
a hatósági ellenôr, illetve a köz-
séggazda számára, melynek fe-
dezetét a költségvetés általános
tartalékából kell biztosítani.

– Új ételszállító kisteherautó be-
szerzésérôl is döntöttek, melynek
fedezetét a már értékesített volt
tanyagondnoki kisbusz ára biz-
tosítja. Az eddigi ételszállító kis-
teherautót a községüzemeltetés
vezetô munkatársai fogják mun-
kájukhoz használni.

– Pályázat figyelésre, valamint
konkrét pályázati feladat (épület-
energetika) elvégzésére adott
megbízást a testület két cégnek.

– A Nimród utca évtizedes terület-
rendezési kérdésében a hivatal
beszerzi az Állami Vagyonkezelô
elôzetes állásfoglalását, melyet
követôen folytatja az egyeztetést
a problémát sajátosan megoldani
kívánó Hubertus Bt.-vel.

– Két kereskedelmi tevékenységet
folytató üzletet ajánlottak fel (az
elôvásárlási jog alapján) az ön-
kormányzat számára, melyek kö-
zül az egyik esetében (a kertmozi
keleti falának déli egysége) élt a
lehetôséggel a testület. A Postá-

val szemben lévô üzletsorban
lévô felajánlott üzletet nem kíván-
ta a testület megvásárolni.

– Meghatározta a testület az idei
esztendô közterület használatai-
nak módját, formáját, ennek so-
rán hat üzlettulajdonos kérésének
részben eleget téve nem lesz két
üditôárus a strandon, abból egy
marad a kikötô keleti mólószárá-
nak közelében.

– Vállalja a testület a Rigó árok, és
környezetének területrendezési
tervének elkészítését, melyet pá-
lyázat benyújtásához kívánnak
felhasználni.

– Legyártatja a testület azt az ár-
nyékoló szerkezetet, amely min-
tául szolgál az utca vállalkozásai-
nak, ezentúl csak ilyen formában
lehet árnyékolót az üzletek elé
helyezni.

– Egy balatonfenyvesi számára la-
kóház fûtôrendszerének elkészí-
tésére nyújtott a testület 300 ezer
forint kamatmentes kölcsönt.

– Elfogadta a testület az ülése vé-
gén a DRV víziközmûvagyonról
készített vagyonértékelését, az-
zal, hogy abban az önkormányzat
tulajdonában, illetve a település
egyes területein lévô csatornák
állapotát, értékét ismét át kell a
szolgáltatóval tekinteni.

Május 12-én a községháza nagy-
termében 10 órakor a település 
elmúlt negyedszázadában megvá-
lasztott képviselôi, és a község-
háza munkatársai társaságában
emlékeznek meg az 1991. május
12-én tartott népszavazásról, elôz-
ményeirôl, eredményérôl, és hatá-
sáról életünkre.
Május 15-én vasárnap délelôtt 9 órá-
tól a református imaházban, majd
azt követôen 10.30-tól a Szent 
Erzsébet templomban a koroná-
zási jelvények hiteles másolata
elôtt lesz hálaadó ünnepi szent-
mise, és ekkor kerül sor immár 
hagyományosan az ünnepi köz-
gyûlésre, a kitüntetô címek át-
adására. Ebben az esztendôben s
ebbôl az alkalomból ünnepeljük 
a lengyel partnerkapcsolat tíz esz-
tendejét Zduny, és Sulmierzyce kis-
városokkal, delegációik vendégeink
lesznek.

(Lombár)

A községházáról jelentjük
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Költészet Napja. A Balatonfeny-
vesi Fekete István Általános Is-
kola felsôs diákjai Kövesdi Éva
tanárnô vezetésével versmara-
tonnal emlékeztek költô nagyja-
inkra 2016. április 11-én a tanórák
közti szünetekben.
Délután kettô órakor pedig alsós
szavalók készültek verses mesék-
kel a mesemondó versenyre, ame-
lyen a gyerekek nagy lelkesedéssel
és átéléssel adták elô kis meséiket.
Az 1.–2. osztályosok korcsoportjá-
ban az 1. helyezést Blum Barna-
bás, 2. helyezést Horváth Gábor
Botond és 3. helyezést megosztot-
tan Csermely Letícia és Buza Ilka
érdemelte ki. A 3.–4. osztályosok
korcsoportjának nyertesei: 1. he-
lyezett Mayer Dávid, 2. helyezett
Drenkovics János Levente, 3. he-
lyezett Szemán Szilárd Ákos.
Gratulálunk mindannyiuknak, és
biztatjuk ôket a vers szeretetére a
jövôben is!

A Föld napja. Ki mondta, hogy
nem tudod megváltoztatni a vilá-
got? Így hangzik a Föld napja
mozgalom egyik jelmondata.
1990 óta Magyarországon évrôl
évre egyre többen érzik úgy, 
hogy legalább a Föld napján, 
április 22-én tesznek valamit kör-
nyezetükért: fát ültetnek, rajzpá-
lyázatot hirdetnek vagy éppen 
falutakarítást szerveznek. A Bala-
tonfenyvesi Fekete István Általá-
nos Iskolában a felsô tagozatos
tanulók számára szerveztünk
ezen a napon környezeti vetél-
kedôt, Ki tud többet a Balaton-
ról? címmel. Négy csapat mérte
össze a tudását izgalmas felada-
tok megoldását keresve. A ver-
senyre plakátot kellett készíteni 
a csapatoknak: Mit jelent nekem 
a Balaton? címmel. A vetélkedô 
során a  feladatok közt volt – töb-
bek közt – TOTÓ, növény- és 
állatfelismerés is. Az izgalmas, 

jó hangulatú esemény végén a
gyôztes csapat tagjai oklevelet és
könyvjutalmat kaptak. Gratulálunk
Péter Márknak, Bíró Botondnak
és Hegedüs Julianna Almának.
Köszönet a szervezésért és a 
lebonyolításért Joó Tamás tanár
úrnak.

Papírgyûjtés. Május 20-án 8.00
és 16.00 óra között papírgyûjtés
lesz az iskola elôtti parkolóban.
A papír mellett az elektronikus
hulladékot is várjuk (kivéve hûtôk).

Versenyeredmény. Szép sikert
aratott iskolánk egy újabb tanul-
mányi versenyen. Az Idôutazó 
országos történelem levelezô 
versenyen Hegedüs Julianna,
Stamler Kata Zsolna és Mayer 
Milán 5. osztályos tanulók orszá-
gos 6. helyezést értek el. Fel-
készítô tanáruk Pál János tanár
úr. Kiváló teljesítményükhöz gra-
tulálunk.

A Fekete István Általános Iskola hírei

FELHÍVÁSFELHÍVÁS  FELHÍVÁSFELHÍVÁS  FELHÍVÁSFELHÍVÁS  FELHÍVÁSFELHÍVÁS
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, nyomtat-
ványait, a tárgyakat, amelyek életük itt
töltött mindennapjaihoz, közösségi ese-
ményeihez kapcsolódnak, engedje át
szervezôdô gyûjteményünknek.
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Egyszer régen, nagyon régen, van
annak már félszáz esztendeje,
vagy még annál is több, élt egyszer
egy szegény ember. Hogy szegény
volt, az nem volt csoda, hiszen ab-
ban az idôben – alig néhány évvel a
háború után – szinte mindenki az
volt. Inkább az ment csodaszámba,
hogy élt, hogy túlélte. Ô és a csa-
ládja is. S már éppen kezdett kiiga-
zodni, jobbra fordulni az életük egy
újonnan épülô városban, amikor
egy viharos októberi napon felkapta
ôket – mint annyi mindenki mást is
akkoriban –, a történelem szele,
egyik napról a másikra egy különös
tó partján találták magukat.
Ennek a tónak különös volt már a
formája is. Különös hogy lakói 
teljesen körbeépítették. Miként az
is: házaikat különbözô feliratok- 
kal, nevekkel díszítették. Volt ott
HAZAVÁR-LAK, IMÁD-LAK, MEG-
KOPLALTA-LAK, MÁRIA, MARIET-
TA. Talán azért, hogy könnyebben
hazataláljanak. Habár az amerikás

Gyuranecék is hazataláltak, pedig
az ô házukon nem is volt sem- 
miféle jel. Valami betegség volt 
az oka, hogy visszajöttek. Én ma-
gam hallottam! Annus néni mesél-
te, mikor édesanyámnál ruhát var-
ratott. Nagyon fájt a szívük. Hát,
azért!
Késô ôsz volt. Lassan berendez-
kedtünk új otthonunkban, de én se-
hogyan sem leltem a helyem. Ide-
gen volt minden! Hiányzott a város,
a barátok, az iskola, meg a balett.
Az nagyon, mert titkon híres baleri-
nának készültem. Egy idô után, las-
san valamelyest rendezôdtek a za-
varos viszonyok. Megkezdôdött az
iskola.
Engem elôször nôvérem és az uno-
kabátyám, Ferike kísért el. Megér-
keztünk. Azt mondták, ez az iskola,
és rámutattak egy közönséges la-
kóházra. Csak bámultam. Nem
akartam hinni a szememnek. Biz-
tosra vettem, hogy megint ugrat-
nak, mint rendesen. Semmiképpen

nem akartam bemenni. Huzakodni
kezdtünk. Én sivalkodtam. Közben
eljutottunk egészen a bejáratig. A
csukott ajtón át kihallatszott, hogy
odabent az egész osztály fennhan-
gon ismétel valami szöveget. Azt
hittem, ezek még csak most tanul-
nak olvasni. Végképp megmaka-
csoltam magam.
A nagy csetepatéra kinyílt a negye-
dik osztály ajtaja és kinézett rajta
Kiss tanító bácsi.
– Mi a baj? – kérdezte.
– Nem akar bemenni! – felelték a
kísérôim, szinte egyszerre.
– Nocsak! Aztán, miért nem? – dör-
rent rám a tanító.
Hirtelen elbizonytalanodtam. Azzal
mégsem mertem elôállni, hogy túl
kicsinek találom az iskolát.
– Mert én azt már mind tudom, amit
ezek itt! – válaszoltam dacosan, s
fejemmel a bentiek felé intettem.
– Értem. És milyen volt a bizonyít-
ványod?
– Hát, kitûnô! – vágtam rá önérze-
tesen, mert miként is feltételezheti
bárki, hogy nekem másmilyen is le-
hetne.
– Valóban? No, majd meglátjuk!
Azért csak gyere be! Hátha akad itt
valami tudnivaló még neked is. –
mondta szigorúan, de a szeme, a
szeme mosolygott.
Annak a szegény embernek volt két
leánya. Frankberger Karcsi szerint
legszebbek a faluban. Az egyálta-
lán nem biztos, hogy errôl mindenki
így vélekedett – mert voltak ott még
szép leányok mások is – de ha ô
így gondolta, hagyjuk is meg ebben
a hitében, miért vitatkoznánk vele?
Az egyik, a nagyobbik, magas, kar-
csú, szôke, kék szemû, és nagyon
rátarti. A másik, a kisebbik barna
hajú, barna szemû, szelíd, kedves.
Mintha nem is édestestvérek lettek
volna. Beszélték is az emberek,
hogy nem egy apától valók, pedig
ez nem volt igaz. Az inkább, hogy a
nagyobbik leányt jobban kedvelte
az édesanyja, mivel az ôreá hason-
lított, ezért sok mindenben kedve-
zett is neki. A másik ellenben az 
apja famíliájára ütött. Talán ez volt
az oka, talán más, az édesapa szí-
ve viszont a kis barna lánya felé 
húzott jobban
Telt, múlt az idô. A kicsi barna is
szépen növekedett. Nagyon szere-
tett olvasni. A meséket különösen
kedvelte. Még nagyobbacska korá-

Fülöp Nárcisz

Féligmese
avagy a három kívánság (1.)
Az a véletlen mûve, hogy ez az írás itt és most megjelenhet.
Köszönet Lombár Gábor polgármester úrnak a támogatásért
és Jánosházi Katalinnak felfedezô, lelkes, odaadó munkájá-
ért. Az már egyáltalán nem véletlen, ha valaki magára ismer,
hiszen legtöbbjük nevén neveztetik. Senki ne bánja! Senkit
nem bánt. Ez volt az ifjúság, az ifjúságunk, az életünk. S még
az sem lehetetlen, hogy csak az én emlékezetemben él így ez
a történet.
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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 más-
nap reggel 8 óráig, hétvégén és
ünnepnapokon a nap 24 órájá-
ban.

Cím: Egészségügyi Kht.
Fonyód, Szent István u. 23.

Tel.: 85/360-050

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

A Községi Könyvtár 
nyitvatartási ideje

hétfôtôl péntekig:
10–12, 13–16 óra

telefon: 85/560-330
e-mail:

konyvtar@balatonfenyves.hu

Júniusi számunk lapzártája
május 20.

ban is szívesen lapozgatta titkon a
mesekönyveket elbújva a fáskam-
rában, vagy hátul a kertben a venyi-
gék mögött. Beleképzelte, beleélte
magát a különbözô szerepekbe.
Ô volt Hófehérke, Hamupipôke és
persze Csipkerózsa is. Ô tette visz-
sza a vízbe a partra vetett aranyha-
lat, amelyik aztán visszajött, hogy
hálából három kívánságát teljesítse
és ôérte jött el tûzön-vízen át a da-
liás, bátor, csodás kék szemû ki-
rályfi, hogy feleségül kérje. Szinte
kettôs életet élt. Egy valóságosat és
egy mesebélit. Megesett, hogy baj-
ba is került emiatt. (Megesik az né-
ha még ma is!)
Azon a szép, tavaszi napon is ez
történt. Tanítás után nem az or-
szágút felé indult a többiekkel, ha-
nem egyedül, és a falun keresztül,
az úgynevezett belsô úton. Két kis
világoskék masnija vidáman rep-
desett válla körül, ahogy táskáját
lóbálva a sarkon befordult jobbra,
majd pár méter után balra. Ekkor
egy keskeny ösvényen találta ma-
gát. Annak idején mi ezt csak csók
utcának hívtuk. Mindjárt az elején
volt egy kis cukrászda. Ma már
nincs meg. Nagy kár, mert itt adott
nekem találkát életemben elôször
egy csodaszép kék szemû fiú! De
nem, nem ezért csók utca. Az sok-
kal késôbb történt és nem itt! Csak
azért neveztük el így, mert olyan 
titokzatos, árnyas, romantikus kis
ösvény még ma is, ami elvezet ben-
nünket egészen az önkormányzat
épületéig.
Álmodozva andalgott végig a kis
ösvényen. A sarkon betért a kis fû-
szerboltba. Pörzse bácsi cinkos
mosollyal nézett rá a szemüvege
fölött, és rendszerint egy kis se-
lyempapír csomagocskát csúszta-
tott a kezébe. Kicsit beszélgettek,
majd indult tovább.
Elsétált Ernyesék cipészmûhelye
elôtt, amit egybeépítettek a házuk-
kal. Rajta a ZSUZSIKA-KATINKA
felirat két lányukat jelezte.
Zsuzsika, az idôsebb, egyszer na-
gyon megharagudott rá a Pannerék
Lacija miatt. Ezennel üzenem neki,
hogy nekem soha, de soha semmi
közöm nem volt Panner Lacihoz!
Szóval, nem énmiattam…
Pár házzal odébb lelassította lépte-
it. Ott lakott az a kék szemû fiú. Né-
hány évvel idôsebb volt, mint ô.
Gyakran összefutottak az iskolaud-

varon, vagy itt a ház elôtt. Maga
sem tudta miért, de ha tekintetük
találkozott, és ha ennek a fiúnak a
kék szemébe nézett, vagy ha csak
gondolt rá, neki furcsán, nyugtala-
nítóan kezdett verni a szíve. Néha
nem is tudta, mit szeretne jobban,
ha ott lenne a fiú, vagy, ha nem.
Aznap nem látta.
A zöldségbolt elôtt még köszönt Ju-
liska néninek, aki éppen a friss árut
rámolta ki, és már ott is volt a
következô sarkon, ahol a posta állt.
Még a régi, a Sárika postája. Vele
szemben a Mária-szobor és egy
szivattyús, kerekes kút. Megpörget-
te a kereket, vizet húzott. Megmos-
ta a kezét, arcát. Ivott egy keveset,
majd a vasútállomás felé vette útját.
Nagyon szép, kis tornyos, hangula-
tos épület volt az a régi. Kár volt le-
bontani és helyébe egy jellegtelen
újat, „modernet” építeni.
Az állomás mögött megállt a kis
fenyôligetben. Hát igen, a fenyôfák!
A szép szál fenyôk! A legszebbek
nem itt, hanem a falu felsô részén
magasodnak. Egész erdôt alkotnak
az iskolán túl, a bolondkisasszo-
nyok hatalmas kertjétôl végig a par-
ton, egészen a templomig, és még
azon is túl.
Szeretnéd tudni, kik voltak a bo-
londkisasszonyok? Meghiszem azt,
de ez már egy másik történet. Talán
egyszer majd elmesélem, meg azt
is, hogyan nézett ki a templom,
amikor mi odajártunk, pedig akkori-
ban valamiért nem is volt szabad.
Ennek ellenére még elsôáldozók is
lettünk, nem is kevesen. Errôl ne-
kem sajnos nincs fényképem, de
Buza Péternek a településrôl szóló
második könyvében, a 166. oldalon
örömmel fedeztem fel magam, az
atya mellett rögtön balra, mirtusszal
a fejemen, Iványi Ildikó, Papp Baba
és Németh Nellike társaságában.
A többiek nevére már nem emlék-
szem.
Fenyôk és megint fenyôk! Mennyire
szereti még ma is ezeket az égig
érô, tûlevelû csodákat! Szálfa ter-
metükkel egy hajdani, sudár, kék
szemû ifjúra emlékeztetik, aki egy
holdvilágos nyári estén – éppen
úgy, mint a mesében és éppen úgy,
ahogy mindig is elképzelte – szelí-
den karjába vette, és akkor elô-
ször… és éppen ott, a templom
elôtt… és amit soha, de soha nem
lehet elfelejteni!
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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. 30/275-
1577, farek01@gmail.com Bala-
tonfenyves, 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 kiszállással.
Telefon: 30/939-1039 Bózsing
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.

– Premier comfortlie. 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
telek eladó. CSOK igénybe
vehetô. Irányár: 4,2 M. Tel.:
93/313-185

– 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. 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.
30/362-8919.

– Egynyári-évelôs növények, mus-
kátlik, petúniák, kaspós virágok
nagy választékban termelôi áron
kaphatók. Balatonfenyves, 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.

– Balatonfenyvesen a Tavasz utcá-
ban 96 m2-es 3 szobás összköz-
mûves ingatlan, strandtól nem

messze eladó. A kertben egy
közmûves 30 m2-es faház van.
Érd.: 70/414-1864.

– Etetôszék újszerû állapotban,
CHICCO babakocsi összecsuk-
ható. 20/917-4300.

– Ágybetét 180 × 200 cm, szônyeg
(kerek) 2,80 cm kézi perzsa,
elektromos radiátor 8 és 12 ta-
gos újszerû állapotban eladó.
Üdülô felszámolásból függönyök,
ágynemû garnitúrák, párnák, 
takarók, fehér mosdó, elektrolux
páraelszívó, Alföld 28-as nôi ke-
rékpár. 20/917-4300.

– Villanybojlerok javítása, tisztítá-
sa, mosógépek, mosogatógépek,
elektromos háztartási gépek ja-
vítása Kránicz István Telefon:
30/904-4527 Balatonfenyves.
Hétvégén is.

– Eladó S.R. 50/1.B.-H. 40 típusú
Simson robogó. Egypár evezô
csónak. 20/483-4570.

– Ezermester javít kerékpárokat,
háztartási kisgépeket, lemezját-
szót, videót. Mindig Tv setabox
telepítés, hangolás, beállítás.
Csak kisegítô tevékenység el-
számoló számlával. Tel.: 70/602-
5203.

– Alig használt két hálófülkés 
elôteres sátor, kemping gázfôzô,
sátorba való 3 részes tároló 
20 000 Ft eladó. 20/917-4300.

– Takarítást vállalok. Szezon kez-
dés elôtti nyaralók takarítását, 
piperetakarítást, precíz, pontos
gyors munkával. 20/917-4300.

– Az OSVÁTH CUKRÁSZDA sok
szeretettel, különbözô akciókkal
és meglepetéssel várja vendé-
geit. Ezen hirdetés felmutatói
20% kedvezményben részesül-
nek június 15-ig!

– Gépi földmunka, fuvarozás, épí-
tôanyag kereskedés. Fenyves kft.
8646 Balatonfenyves, Nimród u.
32 (új temetô mellett) Telefon:
30/956-8858, 85/560-142.

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

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.
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Sok-sok alkalom és lehetôség adódik gyermekeink ne-
velése során arra, hogy új ismereteket kapjanak tôlünk,
hogy új dolgokkal találkozzanak általunk, hogy bôvítsük
tudásukat, felkeltsük érdeklôdésüket. A környezeti ne-
velés is számos lehetôséget rejt magában. A jeles na-
poknak pedig az a céljuk, hogy rávilágítsanak egy-egy
kiemelkedôen fontos területre. Ilyen a Föld napja is.

A környezetvédelem mindannyiunk feladata, megóvása
érdekében sokat kell tennünk, és ezt már kisgyermek-
korban el kell ültetnünk a picik fejében. A mi fele-
lôsségünk, hogy példát mutatva tanítsuk meg a helyes
magatartási formákat: ha nem dobjuk el a szemetet
úton-útfélen, ha szelektálva gyûjtjük a hulladékot, nem
szennyezzük be a vizeinket, erdeinket, ha növényeket
ültetünk és megfelelôen gondoskodunk róluk: már so-
kat tettünk annak érdekében, hogy a környezetüket óvó
és tisztelô felnôttekké váljanak! Idén, a Föld napján, vi-
rág- és zöldségmagokat ültettünk a kicsikkel, melyek
növekedését és fejlôdését folyamatosan figyelni fogjuk.
A jelükkel ellátott kis poharakban fejlôdô növényeket
otthon majd mindenki kiültetheti a saját virágos vagy
zöldséges kertjébe. Ezek a kis növények attól lesznek
különlegesek és mások, hogy ôk maguk ültették és ne-
velgették. Ezért a sajátjuk. S majdan a közvetlen kör-
nyezetüket tekintik a sajátjuknak és fogják védelmezni,
óvni és szeretni.

Hackl Szilvia 
óvodavezetô

A Föld napján a Kisfenyôknél

Nyílt nap. Április 27-én, szerdán, kinyitottuk a kapun-
kat leendô kis ovisaink és szüleik elôtt, akik betekint-
hettek óvodánk életébe. A szép számú érdeklôdô, vi-
dáman kapcsolódott be a kicsik tevékenységébe. Míg
az aprónép a játékokat vette birtokba, addig a szülôk
a napi- és hetirendrôl, pedagógiai programunkról, az
óvodába történô beszoktatás hogyanjáról érdek-
lôdtek. Büszkén mutattuk meg magunkat, hiszen van
okunk a dicsekvésre!
A gyönyörû külsô és belsô tér, sószobánk valamint a 
jól felszerelt csoportszobák, a kedves és mosolygós
óvónénik, kellemes és elismerô benyomást tettek az
érdeklôdôkre. Mindannyian úgy köszöntek el tôlünk,
hogy a májusi beiratkozáskor újra találkozni fogunk!

FELHÍVÁS
Balatonfenyves Község Önkormányzatának jegy-
zôje 2016. június 01. napjától szeptember 30. nap-
jáig terjedô idôszakra pályázatot hirdet idegenfor-
galmi adóellenôri állásra. A munkakör betöltésére
a közszolgálati tisztviselôk jogállásáról szóló
2011.évi CXCIX számú törvényben valamint a
közszolgálati tisztviselôk képesítési elôírásairól
szóló 29/2012.(III.7.) számú kormány rendeletben
foglaltak az irányadók. Részletes felvilágosításért
forduljanak Babaicsné Tóth Andreához az adó-
csoportnál az 5. számú irodába.
Jelentkezni lehet 2016. május 25. napjáig az 
alábbi címen:
Balatonfenyves község jegyzôje

Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. 8646 
Tel.: 85/889-111     

E-mail: ado@balatonfenyves.hu

KIHELYEZETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT 

TARTUNK AZ ALÁBBI TELEPÜLÉSEK

POLGÁRMESTERI HIVATALAIBAN

2016. május 17-tôl augusztus 19-ig
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Kezdôdik a nyár!
Balatonfenyves alapításának 120., önálló telepü-

léssé válásának 25., a székelyföldi Zeteváraljával

megkötött testvértelepülési kapcsolat 20., a len-

gyel Zduny és Sulmierzice településekkel kiépí-

tett partnerkapcsolat tizedik évében

Állandó programjaink fôszezonban 
a Kultkikötô közremûködésében:

Július 7 – augusztus 19. között
minden csütörtökön és pénteken dél-
elôtt 11 órakor: Gyerekszínházi elô-
adás, jegyár egységesen: 1200 Ft/fô.

Július 17 – augusztus 14. között
minden vasárnap este 20.30-kor: ze-
nés elôadói estek, jegyár egységesen:
2900 Ft/fô.

Állandó programjaink a fôszezonban
a Balatonfenyvesi Turisztikai 

Egyesület szervezésében:

Július 4 – augusztus 20. között
minden hétfôn, szerdán és pénteken
este 21.00 órakor: filmvetítés a Kertmo-
ziban, jegyár egységesen: 800 Ft/fô.

Július 1-tôl augusztus 27. között
esténként színes és változatos progra-
mokkal várjuk a nyaralóvendégeinket a
Zenepavilonban vagy a Kultúrtéren:
családi és gyermekmûsorok, könnyû-
zenei és komolyzenei koncertek, ope-
rett-, nóta-, táncos estek, koncertek,
retrodisco.

Június 10–12. (péntek–vasárnap):
I. Nemzetközi Veterán 

Jármûtalálkozó és Kiállítás
„Földön, vízen, levegôben 

Balatonfenyvesen!”

Helyszín: Fenyves Yacht Club, 
Zenepavilon, Központi Strand

Kuriózumként kerül megrendezésre a
veterán jármûtalálkozó. Az ország min-
den szegletébôl, sôt, határon túlról is
érkeznek szárazföldi, vízi és légi közle-
kedésre alkalmas korosabbnál koro-
sabb jármûvek, melyeket tulajdonosaik
szívesen bemutatnak, megmutatnak az
érdeklôdô nagyközönségnek.
Megtekinthetôek lesznek az elmúlt kor-
szak különféle közlekedési eszközei,
többek között a velocipéd (a kerékpár
ôse), autók, motorok, hajók, veterán
vasúti jármûvek.
A rendezvény alatt térítés ellenében
lehetôség nyílik sétahajózásra, vitorlá-
zásra, egy hôlégballon néhány percre
a magasba emelkedik, hogy madártáv-
latból is megcsodálhassa a Balaton
gyönyörû látványát.
Szombaton délelôtt vitorlásverseny,
délután veterán légi parádé, este kon-
cert és tûzijáték tekinthetô meg.
Makettkiállítás és számos színes
kísérôprogram várja a jármûvek szerel-
meseit.

Kiemelt 
rendezvényeink

Május 6–8.
(péntek–vasárnap):

Bodza Napok

Helyszín:
a település több pontja

„Minden érzékünket átjárja a
bodza.”
Bodzából készült ételek és italok
széles választéka kóstolható a
balatonfenyvesi vendéglátó egy-
ségekben, bodzatúra tehetô a
Fehérvízi Ôsláphoz bodzavirág-
zás idején, gasztronómiai prog-
ramok, népmûvészeti kirakodó-
vásár, zenei és gyermekmûso-
rok színesítik a rendezvényt.
Segal Viktor sztárséf és gasztro-
nómiai tanácsadó külön erre a
rendezvényre készít bodzás étel-
különlegességeket.

Május 12. (csütörtök):
Függetlenség Napja

Ünnepi közgyûlés az önkor-
mányzat Nagytermében
Balatonfenyves az idei évben ün-
nepli megalapításának 120. és
önálló településsé válásának 25.
évfordulóját. A Függetlenség Nap-
ján ünnepi közgyûlésen emléke-
zünk az elmúlt negyed évszázad
eseményeire.

Május 13–16.
(péntek–hétfô):

V. Fenyôvirágzás 
Fesztivál

Május 14. (szombat):
Falunap

Helyszín:

Kultúrtér, Zenepavilon, Bács-
Kiskun megyei Ifjúsági Tábor

A Fenyôvirágzás Fesztivál és
a Falunap során fôzôverseny,
számos családi és gyerek-
program, változatos zenei és
táncos fellépôk, népmûvésze-
ti kirakodóvásár várja érdek-
lôdôket, turistákat, kiránduló-
kat, pihenni és kikapcsolódni
vágyókat.

Május 15. (vasárnap):
Ünnepi szentmise,
díszpolgári címek 

átadása

Helyszín:
Szent Erzsébet templom

Május 29. (vasárnap):
Gyermeknap

Helyszín:
Kultúrtér, Zenepavilon

Játszóház, szabadtéri játszó-
park, kézmûves foglalkozás,
gyerekmûsor.
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