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Kellett ez nekünk?! 
Már mint a sok értelmetlen, és érthetetlen kikötô-vita? 
S egyáltalán, vitorláskikötô! Beszélgessünk róla.
Mostanra egyedül maradtam a testületben, aki a kezdetek-
tôl részese a történetnek, emlékszem, hogy amikor errôl
elôször testületi ülésen szót váltottunk s döntést hoztunk,
már akkor megfogalmaztunk egy sor olyan feltételt, aggályt,
amelyekre választ kértünk, vártunk. És kaptunk!
Az elsô döntés arról szólt: igen, szeretnénk, ha a Kinizsi
utcai telken, annak felhasználásával létesülne egy vitorlás
kikötô, és annak kiszolgáló létesítményei, valamint egy szál-
loda. De csakis ezek! Nem kerülhet sor arra, hogy az ingat-
lant felparcellázzuk, és üdülô ingatlanokként értékesítsük.
Elôször az 1997 szeptemberi (a 19 évvel ezelôtti!) Feny-
vesi Újságban olvashatunk a kikötô tervérôl, s ebben az
évben az októberi ülésen határozott is a testület, hogy a
rendezési tervet az elképzeléseknek megfelelôen módo-
sítjuk. Hogy a pályázatot kiírhassuk. Ne feledjük, hogy
1997-et írtunk ekkor, amikor még komoly idegenforgalmi
beruházások nem kezdôdtek a Balaton térségében, legfel-
jebb Füred, vagy Siófok környékén.
Sokáig elképzelhetetlen is volt, hogy másutt is készülhet-
nek nagyívû fejlesztések, pedig ezek nélkül aligha lehet
remélni, hogy a Balatont felfedezze a minôségi turizmus.
Ez az oka, a fô motivációja annak, hogy ez alatt majd húsz
esztendô alatt folyamatosan támogattuk az elképzelést.
A két évtized alatt sokakkal egyeztettünk, tanácsokat
kértünk. De mindvégig a vitorláskikötô volt és maradt a
fejlesztési program egyetlen értelmes eleme, hiszen – mi-
után vagy negyven éve kitiltották a tóról a motorcsónako-
kat – erôsen felértékelôdött az e sport, mint turisztikai
attrakció iránti igény. Ráadásul a hozzáértôk egybehangzó
értékelése szerint a nyugati medence vitorlás sportja
erôsen elmarad a keleti medence hasonló lehetôségeitôl, s
ennek egyik fô okozója a megfelelô infrastruktúrával ren-
delkezô kikötôk) hiánya.
Keszthely, és Fonyód között ilyen lehetôség nem volt, a
máriai csatornán kialakított kikötôhelyeknek, és magának a
hajókikötônek se híre se hamva – vagyis az ebbôl a szem-
pontból ellátatlan partszakasz legkevesebb harminc kilo-
méter légvonalban is.
Volt persze még egy jelentôs eleme a helyi vitorlás 
kikötô építése gondolatának. Nevezetesen hogy jó né-

hány munkahelyet vártunk a megvalósításától. Ha végre
sikerül kimozdulni a balatoni középszer kínálatából (mert
néha úgy érzi az ember, hogy megállt az idô a hekk és
strand világánál), az megélhetési lehetôséget nyitna, nem
kellene azt tôlünk Nyugatra keresnie – legalább néhányak-
nak.
Igen. Kellett nekünk ez a fejlesztés, közel s távol nincs
ilyen, és az elmúlt fél évszázadban nem is volt hasonló a
Balatonnál. Eddigi százhúsz évünk legnagyobb vál-
lalkozása ez – talán csak az egykori szôlôtelepítés hason-
lítható hozzá, léptékében. Határozott, és érzékelhetô lépés
a minôségi turizmus irányába.
Hozadéka lehet még hogy az ingatlanok értéke, és nem-
csak a kikötô közvetlen szomszédságában, növekedik,
tovább épül Fenyves imázsa, ráadásul további fejlesztése-
ket generálhat, és generál is! Vannak már komolyan érdek-
lôdôk. Akik készek a mi „iparunkat”: a kereskedelmet, ven-
déglátást, a turisztikát, attrakcióink vonzerejét tovább
erôsíteni.
Fenyvesnek van Balatona, a maga közel hét kilométeres
partszakaszával, mögöttünk a Nagyberek fantasztikus
helyszíne a különleges növény-, és állatvilágnak, van, nem
is akármilyen! vadász turizmusunk a Hubertus Bt. mûköd-
tetésében, és mostantól lesz kikötônk meg egy kicsi, de
minden porcikájában igényes szállodánk.
Kellett ez nekünk! Pedig naponta lépten-nyomon kaptunk
hideget, meleget mindazokkal együtt, akik hittünk abban,
hogy Fenyves gazdagabb lesz és lehet, bôvítve a nyári 
balatoni kínálatot, s nem csak egy impozáns létesítmény-
nyel s annak kultúrált környezetével: a Balaton legmo-
dernebb kikötôjéhez társul majd egy kerékpáros pont, a
vizes sportok is berendezkednek. Már júniusban egy triat-
lon versenynek biztosít helyszínt a létesítmény.
Egy álom vált valóra, erre mindnyájan büszkék lehetünk,
még azok is, akik nem hittek benne, még azok is, akik 
minden elképzelhetô rosszat mögé képzeltek. Nem volt
könnyû kitartani, amikor lépten nyomon át kellett lépni a
gáncsoló lábakat, mert a politikától a rosszindulatú tudat-
lanságig mindenki mindenkivel szövetkezett.
Hiszem, hogy az új fenyvesi attrakció mûködése magáért
beszél majd, s helyettünk is mondja, egyre hangosabban:
Hát persze, hogy kellett ez nekünk! Nagyon is kellett!
(Lombár Gábor)
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Rendkívüli ülésén, május 27-én,
nyolc napirendet kellett megtár-
gyalnia testületünknek. Egy-
hangú szavazással fogadták el
a képviselôk a település 2015.
évi költségvetésének módosí-
tását, melyeket már év közben
határozatokkal jóváhagytunk,
de szükséges volt azoknak a
rendeleten való átvezetése,
melyet a szakbizottság ajánlá-
sa után megtettünk.
Elfogadta a testület a község
múlt évi zárszámadását. A kor-
rekciók ismertetése után a tes-
tület szembesült azzal, hogy a
fejlesztések gyakorlatilag több
mint hetven százalékban telje-
sültek, ami figyelemre méltó
eredmény. A testületi ülésen je-
len lévô könyvvizsgáló Balaton-
fenyves, benne munkatársaink
munkáját, gazdálkodását, pél-
daértékûnek, és biztonságos-
nak nevezte, melyhez gratulált.
Szintén egyhangú szavazással
fogadták el a képviselôk a 2015
évi belsô ellenôrzésrôl szóló
beszámolót a szakbizottság
ajánlása alapján.
Egy helyi vállalkozó által üze-
meltetett vállalkozás kérte a
tevékenység engedélyesének
módosítását, melyhez a testü-
let hozzájárult, így a család egy
más tagja fogja ezt a tevékeny-
séget ezen a nyáron végezni.
Hozzájárult a testület, hogy a
Délnyugat Balatoni Hulladék-
gazdálkodási Társulás részére
az idei költségvetésünkben sze-
replô forráson felül 2325 ezer
forint összeget biztosítsunk a
költségvetési tartalék terhére,
melyet a Társulás cége Pelso-
Kom Nonprofit Kft. törzstôke
befizetésre, és pótbefizetésre
használhat fel. Ezen tôke injek-
cióra azért is volt szükség mert

a cégnek be nem fizetett szol-
gáltatási díjakból közel 100 mil-
lió forint a kintlévôsége, melyek
behajtása nagyon körülményes
a jelenlegi törvényi elôírások,
szabályzások alapján.
A hat esztendôvel ezelôtt befe-
jezôdött ISPA projekt elszámo-
lásának elmaradása miatt is-
mét fel kell éleszteni az akkor
félbemaradt elszámolást, és a
projekt lezárását. Ehhez kellett
képviselôt választanunk, mint a
délnyugat Balatoni Hulladék-
gazdálkodási térség minden 
településének. Erre a tisztre a 
települések polgármesterünket
ajánlják, javasolják, választják
meg.
Két pályázat benyújtásáról
döntött a testület. Hozzájárult
az „Önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támo-
gatása” címû pályázat be-
nyújtásához, melynek során a 
Vörösmarty utcai járda egy
szakaszát, és az elôtte lévô
vízelvezetô rendszert újítanánk
fel közel 15 millió forintból – ezt
a pályázatot már be is nyújtot-
tuk. A másik az Imremajor és
Csisztafürdô közötti szakasz
turisztikai fejlesztési pályázata,
melyet bruttó 650 millió forint-
ból szeretnénk megvalósítani,
ennek üzleti tervének készítôjét
választották ki három ajánlat-
tevô közül most a képviselôk.
Végül a Vachott Sándor utcai
vállalkozók kérelmét – mely
szerint ebben az esztendôben
ne kelljen megvalósítaniuk a
testület által már a múlt esz-
tendôben elfogadott árnyékolók
felszerelését –, elutasították,
egyben területbérleti könnyí-
téssel fogják ôket ezen költsé-
gek viselésében támogatni.

(Lombár)

A községházáról jelentjük
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25 éve önállóan
A 2016-os jubileumi évünk nyitó ren-
dezvénye Balatonfenyves önállóságá-
nak 25 éves évfordulójához kapcsoló-
dott. Lombár Gábor ünnepi beszédében
visszaemlékezett a kezdeti idôkre, majd
kitért az azóta eltelt idôszak fejleszté-
seire, összehasonlítva az akkori és a
jelenlegi állapotokat.
A Fekete István Általános Iskola két
növendéke, Sáfár Zsófia és Rózsahegyi
Nikoletta Kovácsné Horváth Éva igaz-
gatónô felkészítésével prózával, illetve
verssel köszöntötte az ünnepet. Ezután
Lombár Gábor emléklappal és Bala-
tonfenyves címerét ábrázoló kitûzôvel
köszönte meg a megjelent régi, illetve a
jelenlegi képviselô testületi tagok,
valamint a polgármesteri hivatal eddigi
összes dolgozójának munkáját. Egy per-
ces néma felállással tisztelegtek azokról
a munkatársakról, képviselôkrôl. akik ma
már nem lehetettek jelen a megem-
lékezésen. Az ünnepség kötetlen be-
szélgetéssel, emlékek felidézésével és
kis vendéglátással folytatódott.

Júliusi számunk lapzártája
június 20.

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
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Május 6-án, pénteken újból részt
vettünk az iskolánk névadójáról el-
nevezett vetélkedôn. A mi csapat-
kapitányunk valamennyiünk fehér
pólójára kis rákokat mintázott. Min-
den megállónál elszavaltuk biztató
csatakiáltásunkat: ,,Mi vagyunk a
kis rákok, balatoni királyok! Meg-
próbálunk mi nyerni, majd a díjat
elvinni!” Összesen tíz állomás volt.
Az elsônél Józsi bácsi és egy nyol-
cadikos fiú várt minket: szoknyás
labdákat kellett áthajítanunk a zsi-
neg felett. A következô állomáso-
kat már az iskola területén kívül
kellett megkeresnünk. Ilyen volt
például a kóstolás. Én körtelevet
ittam, ami igazán finom volt. Itt
mindenki nagyszerûen teljesített.
Sokféle mókás feladattal találkoz-
tunk még a verseny során: cipel-
tünk „sérült gólyát”, a kicsik Feke-
te István állatneveit párosították 
a megfelelô állatfajtával, eközben
a nagyok verset írtak. Késôbb kö-
vetkezett az én kedvenc feladatom:
a kötélpálya alatt való átbújás, úgy,
hogy a csengô ne szólaljon meg.
Itt akcióba lendülô kémeknek
érezhettük magunkat. A suli könyv-
tárában is jártunk, ahol maximális
pontot kaptunk. Nagyon jól éreztük
magunkat. Amikor visszaértünk, a
szülôk meglepetésként ízletes és
egészséges finomságokkal, italok-
kal leptek meg minket.
Eljött a várva várt eredményhirde-
tés, nyolcadikak lettünk. Ennek is
nagyon örültünk, hiszen számunk-
ra a részvétel volt a legfontosabb.
(Bíró Panna Lujza, 4. osztály, az
alsós diák szemszögébôl)

A Fekete István Nap az én szá-
momra leginkább csapatmunkáról
és összetartozásról szólt. A külön-
bözô állomásokon érdekes felada-
tokkal szembesültünk, melyeket
legjobb tudásunk szerint teljesítet-
tünk. Nekünk, felsôsöknek más jel-
legûeket, kicsit nehezebbeket kel-
lett megoldanunk, mint az alsósok-
nak. Például a gólya viszi a fiánál 
a nagyok jeleskedtek a cipelésben,
a könyvtárban interneten Fekete
István életérôl gyûjtöttünk adato-

kat, és nekünk messzebbrôl kellett
dobnunk a szoknyás labdákat. Így
életkorunknak megfelelôen osz-
toztunk a feladatok megoldásá-
ban. (Sólyom Diána 6. osztály,
egy felsôs diák szemszögébôl)

Ha megkérdezném egy iskolánkba
járó gyerektôl, hogy szereti-e a Fe-
kete István Napot, biztos, hogy
igennel felelne. Megvan, hogy mi-
ért jó csapatkapitánynak vagy csa-
pattagnak lenni. Ha kapitány vagy,
felelôsséget vállalsz társaidért. Te-
her nehezedik rád, utat kell mutat-
nod csapattagjaidnak. Úgy érzem,
nekem ez sikerült. Az a kulcs,
hogy összeszedett és rendezett
legyél. Magam is örömmel néz-
tem, hogy a sok kicsi milyen vígan
oldja meg a verseny feladatait.
Mint nyertes csapatkapitány hatá-
rozottan mondhatom, hogy megér-
te a sok készülôdés és szenvedés,
mert érzem, pöpec kis csapattá
kovácsolódtunk. A kemény munka
meghozta a gyümölcsét. (Fehér
Dóra 7. osztály, a csapatkapitány
szemszögébôl)

Számomra különleges volt ez az
idei Fekete István Nap. Nem voltam
sem csapattag, sem csapatkapi-
tány. Nem meneteltem utcákról 
utcákra csatakiáltást kiabálva újra
és újra. Nem próbáltam megoldani
az állomásokon lévô különbözô

feladatokat. Furcsa és szokatlan
volt egyetlen állomáson állni, és
segíteni az odabaktató csapatokat
a feladat megfejtésében, de mégis
örömmel néztem, ahogy most a
többiek versenyeztek a pontokért,
majd többnyire eltalálták a helyes
megoldást. Szinte minden csapat-
nak ötletes zászlója, útlevele és
egyéb kellékei voltak, rövid, illetve
hosszabb lényegre törô csatakiál-
tással. Sajnos többen csalódtak az
eredményhirdetésnél, de az útle-
velekbôl is láthatóan ez egy vidám
verseny volt, tiszta és sportszerû
játékkal, megérdemelt végered-
ménnyel. (Rózsahegyi Nikolett 
8. osztály, állomáson lévô segítô
szemszögébôl)

A Fekete István Nap

Molnár Júlia kiállítása 

Molnár Júlia grafikus, mûvész-
tanár alkotásaiból nyílt kiállítás 
a balatonfenyvesi községháza
nagytermében. A mûvésznô a
kaposvári Nagyboldogasszony
Katolikus Gimnázium tanára,
balatonfenyvesi nyaralópolgár.
A kiállítást Lombár Gábor pol-
gármester nyitotta meg, megte-
kinthetô a Polgármesteri Hivatal
nyitva tartási idejében június 
10-ig.
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Május 27-én került sor idén a gyer-
meknapi rendezvényünkre. A tízórai
után kezdôdtek a jobbnál jobb prog-
ramok. Voltak ügyességi versenyek:
vízhordás egy kanállal, lufifújó ver-
seny, sportpohár-toronyépítés, csok-
ievô verseny késsel és villával. De
ugrálóvár és szumó küzdelem is
várta a kicsiket és nagyokat. Akinek
kedve volt, készíthetett gyöngybôl
karkötôt vagy agyagból malacper-
selyt, kosárkát. Tíz óra körül a Bala-
tonfenyvesi Kisfenyô Óvoda óvodásai
érkeztek hozzánk, akikkel közösen
fogyasztottuk el a polgármesteri
hivatal által felajánlott nagy tortát.
A délelôtt folyamán több diák is részt
vett a Tamás bácsi által szervezett
evezésen. A szülôi munkaközösség
ismét friss zöldséggel, gyümölccsel
és üdítôvel kedveskedett a diákok-
nak. Délután mindenki elégedetten
hagyta el az iskola kapuit. Köszönjük
a szülôknek és tanárainknak ezt a
szép napot! Sáfár Zsófia

Az ovisok napja is!
Május 25-én, minden kis ovis a dél-
utánra készült, s a csendes pihenô
után, bele is vetették magukat a
programok sûrûjébe. Elsôként a hó-
nap elején – titokban – felállított 
májusfánkat táncoltuk ki, majd az
ügyességi versenyek következtek.
A gyerekek s szülôk versenyét ter-
mészetesen a kicsik nyerték – hatal-
mas rutinnal és fölénnyel!
Az óriáslabdákon ugrabugráló apu-
kák látványa felejthetetlen élmény
volt mindannyiunk számára…
A családok versenyét Hermannék
nyerték, de Nagyék, Zrínyiék és
Bojtiék… is szép eredményt értek el.
A kötött programok után az arcfestés
és tetoválás volt a legnépszerûbb el-
foglaltság és természetesen az ug-
rálóvár adta önfeledt kikapcsolódás.
Biczó Zsolt pónilova, Paula is fárad-
hatatlanul rótta a köröket, és az udva-
ron parkoló kistraktor is folyamatosan
gazdára talált.
Ételrôl, italról az SZMK-n kívül,
Hermann Gábor is gondoskodott, aki
lekváros és nutellás palacsintával
lepte meg az aprónépet. De idén a
szülôknek sem kellett nélkülözniük,
hiszen a Szülôi Munkaközösségünk
– Fritzné Mészáros Veronika vezény-
letével – pincepörkölttel látta vendé-
gül a jelenlévôket.
Kora estig tartott a mulatság, a jó
kedvnek csak az ugrálóvár „össze-

omlása” vetett véget. A gyermekbiro-
dalom bezárt – erre a napra, ugyanis
két nap múlva már az általános isko-
la gyermeknapi programjára készül-
tünk. Lombár Gábor polgármester úr,
gyermeknap és Balatonfenyves szü-
letésének 120. évfordulója alkalmá-
ból, egy hatalmas tortával kedveske-
dett a fenyvesi gyerekeknek. A torta
felszeletelése és elfogyasztása után
részt vettünk a nagyok – az iskolá-
sok – játékában is.
Köszönjük a szülôi Munkaközösség
és a Gyermekeinkért Balatonfenyves
Alapítvány támogatását! További fo-
tókat az óvoda facebook oldalán illet-
ve honlapján tekinthetnek meg az
érdeklôdôk. Hackl Szilvia 

Kisfogás, kishorgász
Idén is verôfényes napsütésben zaj-
lott gyermeknapi horgászversenyünk,
a Vízháztól délre esô nyomócsatorna
partján. Május 27-én, 15 órakor meg-
szólalt a dudaszó, és kezdetét vette
27 indulóval a pecázás. Az idei hor-
gászat során számos vödörben, hal-
tartóban lubickoltak a halak, össze-
sen 3,4 kilogramm. Az egyéni leg-
nagyobb összsúlyú halmennyiség
789 gramm volt, s néhány kis hor-
gásznak nem sikerült halat fognia.
A legnagyobb hal 133 grammot nyo-
mott, amit Sólyom Márk fogott ki a
csatornából, a legkisebb 1–2 g-os
halacskát Tóth Mátyás akasztotta
meg. Ôk különdíjban részesültek.
Márk egy haltartót nyert, melybe na-
gyobb méretû zsákmányokat is gyûjt-

het majd, Matyi pedig zseblámpát,
amivel könnyebben szemügyre ve-
heti az „óriásokat”, és búvárkodhat is
vele.
Az összsúly alapján a III. helyezést
Herbel Kornél és segítôje Leonard
Hahnenkamm (III. o.) érték el, bronz
kupával és gyermek horgász szettel
gazdagodva. II. helyezett és az ezüst
kupa tulajdonosa Orsós Gergô (V. o.)
lett és segítô társa, Nagy Botond,
spicc szettel jutalmazva. Az I. helye-
zett, aki az aranykupát emelhette a
magasba, Sólyom Márk (II. o.) lett
segítôjével, egy orsós bottal ajándé-
kozva.
A mérlegelés után finomszerelékes
bemutatót tartott az érdeklôdô diák-
ságnak a Balatoni Halgazdálkodási
Zrt.-tôl, Siófokról érkezett Fodor Fe-
renc – köszönet érte.
A díjakat a Fenyvesi Peca Pont
képviselôje, Rinenbach Erika adta át.
Iskolánk részérôl Gyanóné Gyöngyi
néni figyelte a versenyt, köszönjük.
Továbbá nagy-nagy köszönet támo-
gatóinknak: a Gyermekeinkért Bala-
tonfenyves Alapítványnak, a Feny-
vesi Peca Pontnak, a Carp Zoomnak
és Nagy Tamásnénak a kedvezmé-
nyekért, felajánlásokért, a Hubertus 
Bt.-nek a part kaszálásáért, a Hu-
bertus-Hof Étteremnek a fincsi ham-
burgerekért, a Sólyom családnak az
ásványvizekért, az SZMK-nak a ku-
pák, édességek, üdítôk és gyümöl-
csök finanszírozásáért, a szülôknek
a szervezôi segítségért, közremûkö-
désért! Reméljük jövôre minden ver-
senyzô horgára akad hal, jól alkal-
mazva a bemutatón hallott ismerete-
ket és jó tanácsokat.

Gyermeknapi vígasságok
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Szép régi népszokás, mikor május
elsô reggelén arra ébredtek a lányok,
hogy feldíszített májusfa áll az udvar-
ban, vagy a házuk elôtt. A szép,
kérgétôl megfosztott, csak a tetején
leveles, színes krepp papírszalagok-
kal és egy üveg itallal feldíszített fa
hirdette, hogy a házban lakó leány
tetszik valamelyik legénynek.
Az egyesület minden évben a falunak
állít májusfát, szeretete jeléül, melyet
a hónap végén a májusfa kitáncolá-
sos bállal vesznek ki. Így volt ez az
idén is. Sokan  segítettek a díszítés-
ben, mely egy jó hangulatú délutánt
hozott a résztvevôknek.
Május 7-én a Bodza Napok  rendez-
vényén szerepelt az egyesület Kóru-
sa a Zenepavilonnál az ovisokkal
együtt. Jó volt látni a jövô nemzedé-
két és a nagyikat, dédanyákat együtt.
Május 12-én a Függetlenség napján,
Molnár Júlia grafikus kiállításának
megnyitóján voltunk, ahol Lombár
Gábor polgármester úr köszöntôje
után gyönyörködhettünk a kiállított
képekben és személyesen beszél-
hettünk a mûvésszel.
Május 14-én a Falunapon az égiek
sajnos közbeszóltak, de mindez nem
vette el a kedvünket. A hagyományos
fôzôverseny a gyerekprogramok és a
zenei mûsorok mellett az egyesület is
fellépett, a Kórus és a Hagyomány-
ôrzô csoport is. Elôbbiek egy népdal
csokrot adtak elô, míg a Hagyomány-
ôrzôk egy szokásjátékot mutattak be
„Ádomásivás” címmel. Ez a szokás a
környezô falvakban (Buzsák, So-
mogyszentpál, Táska), még a múlt
század derekán is élt. A lakodalmat
megelôzô esemény, mely arra hiva-
tott, hogy a két rokonságot egy közös
mulatságban összeismertesse. Nagy
öröm számunkra, hogy ebben a cso-
portban négy gyermek tagunk is van,
akik lelkesen dolgoznak velünk.
Május 15-én, Pünkösd napján a
Szent Erzsébet templomban került
sor az ünnepi szentmisével egybekö-
tött programra 120 éves fennállásunk
s testvárvárosi kapcsolataink évfor-
dulója alkalmából. A feldíszített temp-
lomban az ünnepi hangulatot az is fo-
kozta, hogy láthattuk a Szent Korona
és a koronázási jelvények másolatát.
Május 21-én a Kórusunk a Kéthelyi
Dalos Találkozón képviselte az egye-
sületet és vitte el jó hírét Fenyvesnek.
Este a Nyugdíjas Egyesület Májusfa
kitáncoló báljával ért számunkra vé-
get a hónap  rendezvényeinek sora.

Szeretném megköszönni mindenki-
nek, aki valamilyen formában egye-
sületünkbôl részt vett e nem kis mun-
kában. A hozzáállást,a szereplése-
ken nyújtott kiemelkedô mûvészeti
teljesítményt.

Kívánok az EGYESÜLET MINDEN
TAGJÁNAK SZÉP NYARAT, JÓ PI-
HENÉSSEL ÉS SZÓRAKOZÁSSAL!

Baranyai Éva

Május az Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesületnél
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Nagy izgalommal vártuk az idei
tavaszi zarándoklatot, hiszen nem
kis útra válalkoztunk Bolla Atya
vezetésével: Szeged volt az
úticél! A gyönyörûen felújított
dómban áhítattal hallgattuk István
Atya által celebrált szentmisét.
Ezután a közelben lévô szerb
templombelsôt csodálhattuk meg
egy igazán érdekes idegenveze-
tés mellett. Aztán a szegedi
Kincstár következett, majd a Pick
múzeum. Kedves gesztus volt a
szalámi kóstoltatás, sôt még egy
kis szegedi édesnemes papriká-
val is megajándékozott bennünket
a múzeum. A rövid szabadprog-
ram alatt ki betért egy kis bórkos-
tolásra, ki megtöltötte bendôjét a
híres szegedi halászlével, halte-
pertôvel. És már indultunk is to-
vább Ópusztaszerre, a Nemzeti
Történeti Emlékparkba. Sokáig
gyönyörködtünk a Feszty körkép
elôtt, bejártuk a skanzen zegzu-
gait – szatócsbolt, posta, Tiszai
gátôr-ház, szélmalom, keresztút
kis kápolnával – nem jelentettek
akadályt az idônként igencsak he-
ves záporok sem. És bár szívesen

idôztünk volna még, ideje volt ha-
zaindulni, hosszú út várt még
ránk. A buszból nézve a végtelen-
nek tûnô síkságot, értettem meg
Petôfi híres versét: „Felröpülök

ekkor gondolatban / Túl a földön
felhôk közelébe, / S mosolyogva
néz rám a Dunától / A Tiszáig
nyúló róna képe.”

(M.G.)

A Szent Erzsébet Egyházközség zarándokútja

Bérmálkozóink névsora: Ôsz Tímea Kincsô, Zsig-
mond Mátyás, Schiszler Dániel, Schiszler Sza-
bolcs, Horváth Noel László, Nemes Dominik, Király
Ákos

Elsôáldozók: Baranyai Bálint, Bene Bianka, Dancs Kristóf,
Elekes Gyula, Herbel Kornél Zoltán, Kôvári Karina, Orbán
Barnabás, Orbán Zsófia, Potecz Balázs, Szemán Szilárd
Ákos, Tóth Mátyás, Kovács Zsigmond, Kántás Kamilla,
Besenyei Betti
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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.

Megnyitóra várja Fenyvest és vendégeit a kikötô!
Szeretettel vár minden kedves
érdeklôdôt a Széchenyi 2020
program keretében megvaló-
sult balatonfenyvesi Fenyves
Yacht Club július 2-án, kikö-
tôáldással egybekötött ünne-
pélyes megnyitóján, és az azt
követô kenyérlángos partin.
Idôpont: 2016. július 2. 11.00
óra. Helyszín: Balatonfenyves,
Mária u. 1.

Májusban változatos programnak örülhettünk. A hónap elején, május 
6–8. között immár második alkalommal rendeztük meg a Bodza Napokat.
A tavalyi évi nagy érdeklôdésre való tekintettel idén a bodzás ételek mellé
bodzás programokat is kínáltunk. Elfogadta meghívásunkat az ország
egyik legismertebb népdalénekese, Bodza Klára, a gyerekek örömére
pedig Ribizli bohóc énekelt bodzás dalokat. A vendéglátóegységek által
kínált bodzás ételkülönlegességek mellett interaktív gasztro-show
keretében Madarász Ildikó kóstoltatott többek között bodzás gumicukrot,
panna cottát és sütött helyben bodzafánkot.
Aki kimaradt a finomságok kóstolásából, ne búsuljon, jövôre is biztosan
lesznek Bodza Napok!
Az ez után következô hétvége az emlékezésrôl és az ünneplésrôl szólt.
Május 12-én, a Függetlenség napján Lombár Gábor polgármester úr em-
lékezett meg a település 25 évvel ezelôtti önállóvá válásának és az azóta
eltelt idôszaknak a fontosabb eseményeirôl. Május 14-én a Bács-Kiskun
Megyei Ifjúsági Tábor területén megrendezett Falunapnak nem igazán ked-
vezett az idôjárás, ennek ellenére aki ott volt, jól érezte magát, és szín-
vonalas programokon szórakozhatott.
A Függetlenség napja köré szervezett Fenyôvirágzás Fesztivál újdonsága
volt, hogy a Zenepavilon köré telepítettük a Fanyûvôk Játszóházat, amit így
számtalan gyermek és játékos kedvû felnôtt is kipróbálhatott. A játszóház
sikerén felbuzdulva a május 29-i Gyermeknapot is a Zenepavilonhoz
szerveztük. A játszóház és az ugrálóvár mellett a gyerekek korongozhat-
tak, agyagozhattak és hintózhattak is a délután folyamán. Négy órától
pedig Écsi Gyöngyi mesélt három királyfiról, akik az élet vizéért indultak
vándorútra, mindezt úgy, hogy közben énekelt, bábozott, a gyermekekbôl
lettek a mese szereplôi, és még a szülôk is élvezettel hallgatták az ízes és
humoros elôadást. (S. B.)

Májusi programkavalkád
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