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Szeretettel várjuk! Minden, a turisztikát fontosnak, megélhetésnek alapját tekin-
tô település a nyár közeledtével, aki csak tudja, hangoztatja, milyen szívesen vár-
ja a vendégeket, és invitálja, hogy válasszuk, válassza ôket.
Vajon elgondolkoztunk-e, hogy mi mivel állunk elô ebben az egyre komolyabb
versenyben, itt, a Balaton-parton? Mivel, miért vagyunk, lehetünk, vagy lehet-
nénk mi többek, szebbek, szerethetôbbek? Nem könnyû választ adni erre a kér-
désre, ha nem akarunk senkit megsérteni, és nem akarunk általánosságokat
szajkózni. Továbbá nem szeretnénk abba a hibába sem esni, hogy az egészsé-
ges kritikát bárki ellenséges ellenreklámnak tekintse – mert ezt könnyen meg-
kaphatja a még oly felelôs és hiteles bíráló is.
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy mi nem vagyunk rászorulva, hogy
általánosságokat, üres csábító szófordulatokat használjunk a kérdésre válaszul:
miért is Fenyves? Kínálatunk valóban gazdag, sôt túlzás nélkül állíthatom, hogy
egyedi, egyre több olyan attrakciónk is van, amivel más település(ek) nem ren-
delkeznek, így nem is büszkélkedhetnek.
Kezdjük a legfontosabbal, magával a tóval. Itt a Dél-nyugati végeken mi vagyunk
a legmélyebben fekvô település: a túlparti panoráma páratlan, tiszta idôben
Keszthelytôl, Tihanyig csodálatos díszletben gyönyörködhetünk. Szoktam volt
félig viccesen úgy fogalmazni északi kollégáimnak, hogy ôk igazán Fenyvesrôl
szépek… Nem véletlen, hogy már több esküvôt is volt szerencsém valamely
strandunkon anyakönyv vezetôként megszervezni, a házasulandók élményének
is vonzó eleme lehet ez a látvány.
Azt is hangoztattam már jó néhányszor, hogy Balatonfenyves a déli part harma-
dik legnagyobb területû települése, ebben a „versenyben” Siófok és Fonyód elôz
meg bennünket csupán.
Folytatva a sort: délrôl településünk szomszédja a Nagy-berek. Természetvédel-
mi látványosságaival, páratlan állat-, és növényvilágával igazán üde színfolt, s itt
jegyzem meg: még kevéssé felfedezett helyszíne a turisztikának. Pedig a helyi
turisztikai egyesület kerékpáros és séta (nordic walking) útvonalakat is kijelölt,
azokra vezetett túrákat is hirdet. Mód van a Nagy-berek csatornáin kenu túrákon
részt venni, szintén felejthetetlen élmény.
Területén vezet át a több mint hatvan esztendeje mûködô kisvasút, színes s nép-
szerû tartozéka Fenyvesnek, idegenforgalmunknak, a Balaton unikális turisztiká-
jának.
A település majd nyolc kilométer hosszban kíséri a tavat, öt színvonalasan üzemel-
tetett, magas felszereltségû strand várja és fogadja a fürdôzni vágyókat. Vannak
igazán magas színvonalú vendéglátó helyeink különleges kínálattal, helyben ejtett
vad, a környékben nevelt marha, családi étterem a Balaton halainak kínálatával.
Közben esténként van mód a kultúrának is hódolni, kiállításokkal, valamint zenei
rendezvényekkel, amelyeken szinte minden korosztály megtalálja a kedvére 
való színvonalas szórakozás lehetôségét, különösen gazdag a gyermekek ré-
szére szervezett rendszeres mûsorok választéka.
Idén lépett a nyári kínálat körébe a FYC (Fenyves Yacht Club), szándéka szerint
a minôség védjegyévé is kíván válni Fenyves, de a Balaton egésze számára.
A komplexum az eddigi rendezvények (veterán jármû találkozó, Triatlon mix 
váltó) helyszíneként, mint élményközpont is jól vizsgázott. Itt kezdte meg mûkö-
dését a bicikli pont, amely eddig nem létezô lehetôségekkel kíván bekapcsolód-
ni a térség idegenforgalmába, a balatoni bringa körút közelségét kihasználva.
Várjuk az evezôs pont megvalósulását is, a kikötô teljes megnyitását, a keleti
mólószár beüzemelését, ami tovább gazdagít mindnyájunkat sok-sok élménnyel
az áhított menetrend szerinti hajójárat(ok) tervezett megindulásával.
Hát mindezért (és még sok másért) érdemes bennünket választani! Gyôzôd-
jenek meg errôl minél többen személyesenen: szeretettel várjuk mindnyájukat!
(Lombár Gábor)

EMLÉKSZÔLÔ
A fotók magukért beszélnek.
De azért nem árt talán mégis
néhány szóval elmesélni, mi-
ért is került ide, lapunk elsô
oldalára ez a néhány kép.
Most fényképeztük le a szé-
pen fejlôdô fürtöket azon a
területen, ahol eltelepítettük
Fenyves történelmi szôlôs-
kertjét. A kisvasút üzemterü-
letének szomszédságában
fogadta be az oltványokat a
hajdani Máriatelep földje,
hogy emlékeztessenek azok-
ra a 120 esztendôvel ezelôtti
idôkre, amikor itt mindenütt
szôlôtáblák feküdtek, civili-
zálva a homokot Berénytôl
Fonyódig – a mi születôben
lévô településünk határában.
Fehér- és kékszôlôk mustrá-
ját gyûjtöttük össze erre a kis
területre, alig több mint száz
tôkébôl áll az állomány. De ki-
rakatnak ez is elég: szépen
mûvelt kertje lesz közös
örökségünknek. Élô emlék-
hely örök idôkre (vagy még
legalább százhúsz évig). B. P.
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Mint azt lapunk olvasói már hóna-
pok óta tudják, a MARI-ETTA villá-
ban augusztus huszadikán kiállí-
tással nyitja meg termeit a község
helytörténeti gyûjteménye.
Az eddig beérkezett gazdag anyag
feldolgozása folyik, de természete-
sen még most is kérjük, akinek
olyan tárgy, dokumentum (fotó, irat
stb.) van a birtokában, amelyet akár
letétként (ami azt jelenti, hogy a tu-
lajdonjogot nem engedi át Feny-
vesnek, de mi ôrizzük azt, ameddig
vissza nem kéri), akár a tulajdonjog
átengedésével bocsájtana a rendel-
kezésünkre, hozza el azt, azokat a
polgármesteri hivatal titkárságára.
Különösen fontos volna – mert
erôsen hiányos a kollekciónk –, ha
több fotóhoz, dokumentumhoz (bi-
zonyítvány, tankönyv, irat) juthat-
nánk hozzá a településen mûködô
iskolákról, az itt folyó oktatásról.
Képekre számítunk a Martos Flóra
utcai, a Fenyves-alsói s a Fekete
István Általános Iskola épületérôl,
tantermeirôl, osztályairól, tanárai-
ról. Nézzenek körül otthon, segít-
ségükért maga Fenyves mond kö-
szönetet!

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,
nyomtatványait, a tárgyakat,
amelyek életük itt töltött
mindennapjaihoz, közösségi
eseményeihez kapcsolódnak,
engedje át szervezôdô gyûj-
teményünknek.

Üdülôk fóruma 
Igazi trópusi melegben köszöntötte június 24-én a 18 órakor kezdôdô
fórumon a megjelenteket a polgármester, nosztalgiával emlegetve,
hogy januárban a településünk életében sokat jelentô városokban
(Pécs, Nagykanizsa, és Kaposvár) tartott fórumokon akkor több mint
háromszázan is eljöttek, míg itt, helyben, elég szerényen, ennek ha a
tizede az érdeklôdô.
A fórum bevezetéseként prezentációval készült, bemutatva Fenyvest:
2016-ban. Annak értékeit, hiányosságait, az elmúlt idôszak fejleszté-
seit, a település gazdasági programjának fôbb elemeit. A fürdôhelyi,
és köztisztasági rendtartással kapcsolatos szabályokról is tájékoz-
tatást adott. Kiemelte a kurtaxa befizetésének fontosságát, valamint
tájékoztatást adott a hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás rend-
szerérôl, hiányosságairól, annak a térségünkben tapasztalható fejlô-
désérôl.
Beszámolója végén ismertette a benyújtott pályázatok témáit. A csa-
padékvíz elvezetésre 260 millió, a kisvasút fejlesztésére 650 millió
forint az összeg, az elbírálásra várunk. Itt tett említést a polgármester
arról, hogy az elôzô napon a képviselô-testület döntött, hogy benyújt-
ja az iskola épületenergetikai felújítására vonatkozó pályázatot is.
A közel egy órás tájékoztató utolsó részében a megépült, és már
üzemelô Fenyves Yacht Club-ról adott számot a polgármester.
Kiemelte, hogy ez a fejlesztés nagyon sokat jelent a település, a térség,
és a Balaton egészének, színesebbé tette a turisztikai kínálatot, és
soha nem látott távlatokat nyithat a minôségi vízi turizmus területén.
Végezetül a polgármester említést tett az idei ünnepi megemléke-
zésekrôl, azok fontosságáról.
A tájékoztató után a jelen lévôk tettek észrevételeket lakóhelyünk,
Balatonfenyves állapotával, a strandok, közterületek rendjével, a
csendrendelet betartásával kapcsolatban. Végezetül a jelen lévôk
egyike megköszönte a községháza dolgozóinak a település
mûködtetése érdekében végzett munkáját.

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

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE 2016

Július 4–10.
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves

Július 11–17.
Magyar Korona Gyógyszertár Balatonlelle

Július 18–24.
Három Királyok Gyógyszertár Balatonboglár   

Július 25–30.
Mária Gyógyszertár Balatonlelle

Augusztus 1–7.
Arany Kígyó Gyógyszertár Balatonboglár
Ügyeleti idô zárástól az alábbi idôpontig:

2016.07.01–2016.08.31.: H–V: 22 óra
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A jövô az iskolapadban kezdôdik.
2016. június 18-án rendeztük meg a
Balatonfenyvesi Fekete István Álta-
lános Iskolában a ballagással egy-
bekötött tanévzáró ünnepélyünket.
A búcsúzó diákokat szépen feldíszí-
tett tantermek várták reggel 8 óra-
kor, ahol utoljára ülhettek be a pa-
dokba, mint általános iskolások.
Utoljára szólt nekik a csengô, meg-
tartották az utolsó osztályfônöki
órát, utána pedig ballagási dalok kí-
séretében osztályfônökükkel, Tábor
Tamásnéval vonultak az ünnepség
színhelyére, a tornaterembe.
A Himnusz felhangzása után a gye-
rekek mûsora következett, majd 
Kovácsné Horváth Éva igazgatónô

búcsúzott a ballagóktól, és foglalta
össze a 2015–2016-os tanév leg-
fontosabb eseményeit. Az intéz-
mény vezetôje értékelte a 117 ta-
nuló tanulmányi teljesítményét, az
egész közösség munkáját.
Ezután elismerések átadására ke-
rült sor. A kitûnô tanulók, a tanulmá-
nyi és sportversenyeken szép ered-
ményt elérôk oklevélben és könyvju-
talomban részesültek. A Jó tanuló,
jó sportoló vándorkupát – ebben az
esztendôben is – Dömötör Marcell
4. osztályos tanuló vehette át. Isko-
lánk legmagasabb kitüntetésében,
Barta Anna-díjban részesült – a bal-
lagó diákok közül – négy éven át tar-
tó kiemelkedô tanulmányi eredmé-
nyéért Kémenes Dániel, Péter Márk,
Rózsahegyi Nikolett és Sáfár Zsófia.

A végzôs diákok szülei közül virág-
csokorral köszöntük meg Péter
Gáborné és Sáfárné Fehér Ildikó
Szülôi Munkaközösségben végzett
munkáját. A tavaly alapított Iskolá-
ért-díjat (plakett és emléklap) a
nevelôtestület döntése értelmében
a Gyermekeinkért-Balatonfenyves
Alapítvány kuratóriuma és Potecz
Csaba vállalkozó kapta az intéz-
ményben folyó munka kiemelkedô
segítéséért. Minden díjazottnak gra-
tulálunk! 
A tanévzáró ünnepélyen búcsúztat-
tuk Nagyné Keszte Jolán tanítónôt,
aki nyugdíjba vonul. A tanévzáró a
Szózat hangjaival ért véget.
Minden kedves tanulónknak kelle-
mes nyári szünetet, jó pihenést kí-
vánunk!

Véget ért a tanév

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.

2015–2016-os tanév végzôs diákjai: Gelencsér Soma, Hanus Marietta, Hilszenráth Dániel, Kémenes Dániel, Kiss
Miklós, Nagy Sándor, Nemes Dominik, Péter Márk, Rózsahegyi Nikolett, Sáfár Zsófia, Schiszler Dániel, Schiszler
Szabolcs, Vörös Balázs
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A KÖNYVTÁR
nyitva tartása július 4-tôl 

augusztus 18-ig:
hétfôtôl péntekig 

10–12.00; 14.00–18.00 óra

Strandkönyvtár 
július 20-tól augusztus 20-ig 
szerda–csütörtök–péntek–

szombat–vasárnap 
14.00-18.00 óráig

Június 4-én virágba borult a Balatonfenyvesi Kisfenyô Óvoda, búcsút vet-
tünk nagycsoportos gyermekeinktôl. Büszkén és nyugodt szívvel adjuk át
ôket a tanítóknak, hogy neveljék és oktassák ôket tovább.
Bizony a búcsú nem ment könnyen, a sírástól olykor megakadt az ének az
óvónénik torkán… Rózsaszirmokat szórtak kis kosárkáikból a kislányok,
így vezették be az ünnepségre tanult táncukat, mellyel nagyon-nagy sikert
arattak. A kicsik az év közben tanult körjátékokból adtak elô egy kis must-
rát, ezzel köszönve el a társaiktól. A megható és néhol humorosra kereke-
dett versek örömmé fokozták ünnepi hangulatunkat.
Gyermekeinkkel együtt elköszöntünk a velük „elballagó” szülôktôl is. Ebben
az esztendôben különleges díjban részesítettük azokat, akik munkájukkal
példaértékûen támogatták óvodánk közösségét. A fenyôfa formájú emlék-
lapot és a hozzá tartozó kerámia plakettet (mely Babos Pálma munkája)
Hermann Zsuzsának adta át óvodánk vezetôje, aki a szülôi munkaközös-
ség vezetôjeként, hosszú éveken keresztül, aktív részese volt programjaink
szervezésének, megvalósításának.
Másik díjazottunk, Jánosházi Katalin, akinek nevéhez nemcsak a kicsiket
mesés utazásban részesítô Mikulás vonat fûzôdik, hanem a kisfenyôk bal-
lagási tarisznyái is. Ô maga varrja, horgolja és hímezi ezeket a – óvodánk
jelképével és a gyermekek monogramjával díszített – sokáig megôrzött em-
lékeket.
A szeretetteljes és bensôséges ünnepség közös tortaevéssel zárult, me-
lyet Matus Bianka „kiscsoportos anyuka” sütött nekünk.
A ballagást követô héten még egy nagyszerû kiránduláson vettünk részt
valamennyien. Nem utaztunk nagyon messzire, mégis csodásan éreztük
magunkat. A kimerítô játék után, Haszon Zsolt Parti Zónájában pizzát et-
tünk, nagyon finom házi készítésû bodza szörpöt ittunk és Rosta Géza ba-
rátunkkal zenéltünk és énekeltünk. Az árnyas fák alatt elfogyasztott fagyi
után már csak a délutáni pihenést várták a kicsik, akik jót szundítottak a
szülôk érkezéséig.
Köszönjük a kirándulás finanszírozását a szülôi munkaközösségünknek és
Haszon Zsoltnak! Programjainkról sok-sok fotó készült, melyek óvodánk
facebook oldalán megtekinthetôek.
Tájékoztatom a kedves szülôket, hogy az óvodai nyári szünet 2016.
augusztus 8-tól 31-ig tart. Elsô óvodai nap: 2016. szeptember 01. csü-
törtök. Az új óvodásaink szülei részére hamarosan postázzuk a szülôi ér-
tekezletre szóló meghívókat!
Kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk!

Hackl Szilvia
óvodavezetô

Fenyôfák lettek a csemetékbôl
Római katolikus miserend
Szent Erzsébet Plébániatemplom

(Kölcsey u 79.)
csütörtök: 19 órakor
szombat: 19 órakor

vasárnap: 8 órakor és 10 óra 30-kor
Szûz Mária Szíve templom

(Fenyves-Alsó, Templom köz 1.)
péntek: 18 órakor

vasárnap: 9 órakor
Szent Anna kápolna

(Alsóbélatelep)
vasárnap: 11 óra 45-kor

A Nemzeti 
Összetartozás Napja
„Én nem hiszem, hogy reményvesz-
tetten kellene itt állnunk. Ebben a
nemzetben életerô van. Ez a nem-
zet élni akar, ez a nemzet dolgozni
akar. Ez a nemzet megmutatta azt,
hogy önmagát fegyelmezni, rend-
ben tartani tudja. És ez az egyetlen,
amibôl a demarkációs vonalon túl
lévô honfitársaink erôt meríthetnek
a mi együttmûködésünkbôl, és
megerôsödésünkbôl. Isten áldja
Magyarországot!” – Teleki Pál sorait
Lombár Gábor polgármester idézte
a trianoni nemzet-tragédia 96. év-
fordulóján tartott beszédében.
A Nemzeti Összetartozás Napja al-
kalmából rendezett megemlékezé-
sen közremûködtek a Fekete István
Általános Iskola diákja, Fehér Dóra,
Sólyom Diána és Kémenes Dániel
Kövesdi Éva tanárnô felkészítésé-
vel. Bolla István plébános imája
után az önkormányzat képviselôi 
a tisztelet koszorúit helyezték el a
kopjafához.

Augusztusi számunk lapzártája
július 20.
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I. Pilsner Fenyves Kupa
Június 11-én, szombaton, rendeztük a balatonfenyvesi sportpályán kispá-
lyás labdarúgó tornánkat. Balatonboglár és Balatonkeresztúr mellett
Balatonfenyvest két csapat képviselte. A kupát szoros küzdelemben
Balatonkeresztúr csapata nyerte, megelôzve Balatonfenyves I. csapatát 
és Balatonboglárt. A torna támogatásáért köszönet a helyszínt biztosító
Fenyves Termál Kft.-nek, a Pilsner Bt.-nek és Hubertus Bt.-nek.

Fenyves Sportegyesület Baráti Kör

Megalakulóban 
a Fenyves Sportegyesület

Június elején bejegyzését kérel-
mezte a Fenyves Sportegyesület a
Somogy Megyei Bíróságon. Fô cél-
jául tûzte ki településünk sportéle-
tének élénkítését, a sportolni akaró
fiatalok és idôsek összefogását, ez-
által Balatonfenyves közösségének
erôsítését. A tizenhárom alapító tag
elnöknek dr. Kemény Gábort, alel-
nöknek Búza Barnabást választot-
ta. Az öt tagú elnökség további tag-
jai: Hahnenkamm Oliver, Hegedûs
József és dr. Knizse Gyula. A be-
jegyzés több hónapig tart, ezért
rendszeres tevékenységét az egye-
sület várhatóan csak ôsszel tudja
megkezdeni. A labdarúgás mellett
olyan szakosztályok indítása is cél,
mint a kerékpározás és a futás, de
keretet kíván biztosítani más sport-
ágak szerelmeseinek is. A rendsze-
res közös sportolás mellett az
Egyesület sport- és kulturális ren-
dezvények szervezését is tervezi.

Nagy álmunk valósult meg azzal,
hogy június 10–12. között megren-
dezhettük az I. Nemzetközi Vete-
ránjármû Találkozót és Kiállítást
Balatonfenyvesen. Hosszú hónapok
kemény munkájának köszönhetôen
igen színvonalas és sikeres rendez-
vényt hívtunk életre, mellyel méltó-
képpen ünnepelhettük településünk
alapításának 120. évfordulóját.

Számos veterán jármûritkaságot
tekinthetett meg az, aki kilátoga-
tott a találkozó hétvégéjén a Feny-
ves Yacht Club területére, de a sze-
rencsésebbek saját házuk elôtt áll-
va is végignézhették az autók felvo-
nulását.
A szombati nap rengeteg érdek-
lôdôt hozott településünkre, akik-
nek a kora esti vihar sem szegte

kedvét – a szombat esti Takáts 
Tamás koncertre soha nem látott
tömeg gyûlt össze a Zenepavilon-
nál. A jármûvekrôl rengeteg képet
töltöttünk fel facebook-oldalunkra
(www.facebook.com/Balatonfenyves),
a youtube-on pedig a koncertrôl
lehet találni felvételeket. Örömmel
fogadjuk a további fotós vagy vide-
ós összefoglalókat is, kérjük, küld-
jék el e-mailben a program@bala-
tonfenyvesen.hu címre azokat!
Ezúton fejezzük ki köszönetünket
minden együttmûködô partnerünk-
nek a rendezvény megvalósításá-
ban nyújtott segítségért. Többek
között a Fenyves Yacht Clubnak és
a Hubertus Bt.-nek a rendezvény-
helyszínek biztosításáért; Balaton-
fenyves Polgárôr Egyesületnek a
rendezvényhelyszínek és a jármû-
vek éjszakai ôrzéséért; a MÁV-Start
Zrt.-nek, a MÁV Nosztalgia Kft.-nek,
a BKV Zrt.-nek, valamint a jármû-
vek tulajdonosainak, hogy a nagy-
közönség megcsodálhatta büszke-
ségeiket.
Reméljük, hogy jövôre még több
különlegességet felvonultatva ren-
dezhetjük meg a második veterán-
jármû találkozót Balatonfenyvesen.

Fenyvesen a veteránok!
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A Mária és Kinizsi utcák által ha-
tárolt, korábban rendezetlen terü-
leten, ma egy szálloda, park, bi-
cikliközpont és kikötô található.
A kikötô. Több mint 300 kishajó
számára alkalmas marina, két
mólószárral, melybôl a nyugati
lesz a vitorlások, vitorlázók ottho-
na, a szabadstrandhoz közelebb
esô keleti móló pedig bárki elôtt
nyitva áll majd. A különleges víz-
forgató technológiának köszön-
hetôen a kikötô vize télen sem
fagy be ami egyrészt kényelmi
szolgáltatás a hajósok részére
másrészt a szezont is meghosz-
szabbítja, mert életet varázsolt a
télen gyakran kiürült kikötôkbe.
A park. A mólószárak lábánál a
Sólya bár várja vendégeit, árnyas
asztalokkal és olyan finomabbnál
finomabb gyorsételekkel, mint a
Fenyvesi Pompos, a debreceni
vagy éppen a sült keszeg. Itt talál-
ható a kikötômesteri ház is – a
kikötô logisztikai-mûszaki bázi- 
sa – melyet a 2015-ös Kékszalag
Vitorlásversenyen készült óriás-
fotó díszít. A Sólya bár mögötti
épület a Bavaria Yachts Hungary
munkatársainak irodája, akik több
charterhajóval és mûszaki háttér-
rel vannak jelen és segíti a feny-
vesi kikötô munkáját.
Bike Balaton. A parkban tovább-
sétálva több favázas konténert
láthatunk, ezek a Bike bringaköz-
pont részei, melyekkel Fenyves
bekapcsolódott a balatoni bicikliút
véráramába. A kerékpározás sze-
relmeseit egy mûhely, klubszo-
bák, és vizesblokkok várják a kon-
ténervárosban, és természetesen
bérelni is lehet biciklit, napokra
vagy akár csak egy órára.
Játszótér. A parkban két játszótér
is a gyerekek rendelkezésére áll.
Az egyik a Sólya bár mellett, egy
hatalmas fahajó mászókával és
csúszdákkal, a másik pedig a
park elején, ahol rugós állatkák
várják a legkisebbeket.
A szálloda. Az épület három
részbôl áll. Az egyik a szálloda-
szárny, 18 szobával és a recep-
cióval, a másik pedig a Perlaki-
Ház. A helyi védettségû épület-

Megnyitotta kapuit a Fenyves Yacht Club
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ben a szálloda teraszkapcsolatos
étterme mûködik, ahol Segal Vik-
tor sztárséf ételkülönlegességei-
bôl válogathatunk. Az egész épü-
let alatt pedig közel 1000 négyzet-
méteren élménypince található.
Bárral, konferenciateremmel, kár-
tyaszobával, bowling pályával és
biliárd asztallal. A szálloda egész
évben várja vendégeit.
A korszerû technológiák mellett a
Fenyves Yacht Club a programkí-
nálatban is élen kíván járni, hisz
egész évben élménykomplexum-
ként funkcionál majd az aktív pi-
henés kedvelôi számára. A szám-
talan vízisport lehetôség mellett,
izgalmas beltéri szabadidôs tevé-
kenységek, színes rendezvények
kerülnek fel a palettára a teljes ki-
kapcsolódás érdekében. A kikötô
keleti mólószárán majd közforgal-
mú kikötôt alakítanak ki, így Feny-
ves bekapcsolódhat a balatoni
személyhajó forgalomba is. A pro-
jekt a Széchenyi 2020 program
keretében valósult meg.
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Gazdag program vár!
Július 7. (Csütörtök) 11:00
Majoros Ági Bábszínháza:Talizmán
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 1000 Ft/fô

Július 8. (Péntek) 11:00
Kereplô Színház: A Nap, a Hold és
a Csillag megszabadítása
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 1000 Ft/fô

Július 9. (Szombat) 20:00
PMD Blues Band, vendég: Fehér
Ádám, az ország legfiatalabb blues-
gitárosa
Helyszín: Zenepavilon

Július 11. (Hétfô) 11:00
Ebengubák – a Mesezenekar gyer-
mekmûsora
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 1500 Ft/fô

Július 14. (Csütörtök) 11:00
Aranyszamár Bábszínház: Az álla-
tok nyelvén tudó juhász
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 1000 Ft/fô

Július 15–17: CSALÁDI HÉTVÉGE
Július 15. (Péntek) 11:00
Tatay Színház: Vitéz László vándor-
úton
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 1000 Ft/fô
Este: Eraklin Táncklub bemutatója,
utána latin zenés est
Helyszín: Zenepavilon
Július 16. (Szombat)
Foutissimo együttes gyermek-, és
felnôttmûsora
Helyszín: Zenepavilon
Július 17. (Vasárnap) 10:00–18:00
Maxxon Splash Road Show (ter-
mékbemutatók, színezôsarok, kós-
toltatás)
Helyszín: Központi Strand

Július 18. (Hétfô) 11:00
Sicc! – a Mesezenekar gyermekmû-
sora
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 1500 Ft/fô

Július 21. (Csütörtök) 11:00
Álomzug Társulás: Feketefehér-
igennem
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 1000 Ft/fô

Július 22. (Péntek) 11:00
Takáts Eszter: Elsô puszi – Nulladik
szerelem
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 1000 Ft/fô

Július 23. (Szombat) 20:00
Jazz-est
Helyszín: Zenepavilon

Július 24. (Vasárnap) 20:30
Mi hülyeség és mi nem az? – 
Laár András estje
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 2500 Ft/fô

Július 25. (Hétfô) 11:00
1000 bocs! MiciMacKomédia – 
a Mesezenekar gyermekmûsora
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 1500 Ft/fô

Július 28. (Csütörtök) 11:00
Fabók Mancsi Bábszínháza: Vitéz
László és Vas Juliska
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 1000 Ft/fô

Július 29. (Péntek) 11:00
Batyu Színház: A szegény ember
gazdagsága
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 1000 Ft/fô

Július 30. (Szombat): VIZES NAP
Vizes vetélkedôk, vízi sportverseny,
vízi zumba/aerobic
Helyszín: Központi Strand, Fenyves-
alsói Strand, Csalogány Strand

Július 31. (Vasárnap) 20.30
Badár Sándor stand up-estje
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 2500 Ft/fô

Augusztus 1. (Hétfô) 11.00
Ebengubák – a Mesezenekar gyer-
mekelôadása
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 1500 Ft/fô

Augusztus 2. (Kedd) 
Operett Est 
Oszvald Marika Kossuth-díjas mû-
vésznôvel

Augusztus 4. (Csütörtök) 11.00
Figurina-animációs Kisszínpad:
Grim(m)aszok
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 1000 Ft/fô

Augusztus 5. (Péntek) 11.00
Bábrakadabra Bábszínház: Mirella
macskája
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 1000 Ft/fô

Augusztus 6. (Szombat) 
Klasszikus Zenei Est
A balatonfenyvesi Zenei kör mûvé-
szeinek közremûködésével

Augusztus 6. (Szombat)
Joe Cocker Emlékzenekar

Augusztus 7. (Vasárnap) 20.30
Egy fiú a házból – Weisz Viktor és
zenekarának Szenes Iván-estje
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 2500 Ft/fô

Augusztus 8. (Hétfô) 11.00
1000 bocs! MiciMacKomédia – 
a Mesezenekar gyermekmûsora
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 1500 Ft/fô

Augusztus 11. (Csütörtök) 11.00
Bábrakadabra Bábszínház: Az el-
tûnt hangok zenéje
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 1000 Ft/fô

Augusztus 12. (Péntek) 11.00
Rutkai Bori Banda: Pizsamátor
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 1000 Ft/fô

Augusztus 13. (Szombat)
Fenyves Open Teniszbajnokság és
Sportnap
Helyszín: Teniszpálya, Fenyves-alsói
Strand, Központi Strand
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