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Március, kikelet, forradalom! Március 15-ét ne -
vezhetjük Petôfi napjának is, alakításában az ifjú
költônek múlhatatlanok az érdemei. 1848 március
15-én Petôfi a Jókaival együtt bérelt Marczibányi-
házból indult a  Pilvaxba, azaz a Fillinger kávéház-
ba – a tulajdonos Pilvax Károly, a bérlô Fillinger
János – érdekes adalék a nap történéseihez. 
„Ébredj Hazám, mert ha most nem ébredsz, nem
lesz többé ébredésed” – fogalmaz Petôfi. Ezt az
ünnepet mindig egy
mitikus köd lengte
körül, mert azt az
akkori hatalom nem
szerette. Nem szeret-
te, mert félt tôle, félt
az eszmétôl, magától
a szabadság irán ti
vágy tól, annak érez-
hetô terjedésétôl. A
fiatalság és a haladó
szel le műek hittek az
elkerülhetetlen válto-
zások eszméjében
annak gyôzelmében.
Tavasz, fiatalság, for-
radalmi hangulat –
cso da,  ami  1848  tavaszán  Euró pában  történt.
De mi is lehetett az elôzmény, mi juttatta odáig a
népet, hogy felvesse fejét, és megfogadja: „eskü-
szünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.”
Egész Európa forrongott január végétôl Szicíliától a
március 13-i bécsi forradalomig.
Mi történik mindezen idô alatt itthon, Magyar or szá -
gon? Teljesen nyilvánvaló, hogy a forradalom fész-
ke Pesten alakul ki, hisz ehhez tömegbázisra volt
szükség. Pesten a fiatalok elkészítik a 12 pontot, és
megkezdik a tömeggyűlés szervezését. Március
14-én este a Fillinger kávéházban a bécsi forrada-
lomról érkezett hírek növelték az ifjak elszántságát.
Érezték, hogy mihamarabb meg kell ismertessék 
a 12 pont szövegét a fôváros lakosságával. 
Másnap 15-én reggel ezt a kiáltványt olvassák fel 
a Pilvaxban, majd a két nappal ezelôtt írt Nemzeti
dalt szavalta el maga a költô, Petôfi, melynek elsô

sora eredetileg így szólt: „Rajta magyar”. Egy jurá-
tus, Szikra Ferenc javaslatára változtatta azt meg
Petôfi.
A Pilvax kis csoportja hamarosan több ezer fôre gya-
rapodott. Petôfi vezetésével átvonultak a Landerer 
és Heckenast nyomdához. A nyomdai akció sikeres
volt, a nyomdagépeket a nép nevében lefoglalták,
miután Landerer utasítást adott a Nemzeti dal és a
12 pont kinyomatására, délre el is ké szültek.

Megvalósult hát a
forradalom elsô és
legfontosabb cél ki -
tűzése – szabaddá
tenni a sajtót.
Olyan szent ügyek -
rôl volt szó, ami mö -
gé minden, ha záját
szeretô em ber fel-
sorakozott. 
1848. március 15-tôl
1849 ôszé  ig alig
több mint másfél 
év telt el. Másfél év
há bo rúban, nélkü-
lözésben és szen -
vedésben, de sza-

badságban, melyre több mint hat em beröltô után is
kellemes, büszke bi zsergéssel emlékezünk.
Szerencsére 1848. március 15-én és azt megelô-
zôen olyan fantasztikus elmék és lelkek találkoztak,
akik energiájának szikrája képes volt lángra lob-
bantani a forradalmat.
Csodálatra méltóak a 169 esztendôvel ezelôtti ese-
mények és a következményeik is, mert annak elle-
nére, hogy elbukott a forradalom, azt vérbe fojtot-
ták, elindult egy folyamat, amely a kiegyezéssel
jogokat biztosított a magyarnak. 
Nem hullott hát hiábavalóan oly sok magyar vére.
Emlékezzünk büszkén, tisztelettel március 15-re,
és emlékezzünk ismét Petôfire az ô tagadhatat- 
lan szerepére csodálatos soraira: „Ébredj Hazám,
mert ha most nem ébredsz, nem lesz többé ébre-
désed” 

(Lombár Gábor)
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2017 áprilisi számunk 
lapzártája 2017. március 20.

A Gyermekjóléti és Családsegítô Szol -
gálat (Balatonfenyves, Kölcsey u. 30.) év
közben is várja az adományokat, a felaján-
lásokat: tartós élelmiszer, ruha, cipô.
Köszönjük segítségüket!
Az éves „Ruhabörze” lista a következô: 
április 6., május 4., június 8., augusztus 24.,
szep tember 21., október 19., 
november 16., december 14. Az ettôl eltérô
idôpontokat külön jelezzük.
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A községházáról jelentjük
A sürgôsségi indítvánnyal együtt 16 napirendet tárgyalt a testület
az esztendô elsô munkaterv szerinti ülésén, február 23-án.
– A polgármesteri jelentés és a múlt esztendô II. félévében hozott
határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása után meg-
határozta a tesstület az Intézményvezetô elôterjesztésére a
Kisfenyô Óvoda nyári szünetének idôtartamát. Ennek értelmében
Augusztus 7–31 között lesz zárva az óvoda, ez idô alatt hajtjuk
végre a szükséges karbantartásokat, felújításokat.
– Feladatellátási megállapodást fogadtunk el Fonyód városával a
bölcsödés korú gyermekek ellátására.
– Elfogadta a testület az Önkormányzatnál végzett Szám ve vô -
széki ellenôrzés utóellenôrzése során feltárt hiányosság meg-
szüntetésérôl szóló jelentést, és intézkedést, mely az egyes köz-
érdekű adatok közzétételének módjáról szólt.
– Tudomásul vette a testület a polgármesterek illetményérôl szóló
önkormányzati törvény rendelkezéseit, az azzal járó változást,
mely január 1-tôl hatályos.
– Elfogadta a testület a polgármester 2017 évi szabadságolási
ütemtervét is.
– Mivel az alpolgármester illetménye a polgármester javadalma-
zásával összefügg, errôl is döntött a testület megköszönve az
alpolgármesternek, hogy a megállapított tiszteletdíjából 50 ezer
forintot a civil szervezetek támogatására kíván fordítani.
– Döntött a testület hogy az Imre majori szennyvízhálózat meg-
valósíthatósága érdekében egy a Magyar Állam tulajdonában
lévô földterületet a készülô közmű elhelyezésére megvásárol az
ingatlan értékbecslô által megállapított összegért.
– Fontos hatású döntést hozott a testület, amikor a település 
köz pont jának fejlesztési koncepcióját egy tájépítész irodával elké-
szítteti.
– Megbízást adott a testület egy cégnek hogy a település nevé-
ben járjon el elektromos energia beszerzésében mely során
komoly megtakarítást lehet elérni.
– Elfogadta a testület a település ez évi nyári felkészülését rész-
letesen bemutató elôterjesztését az abban lévô fejlesztési elkép-
zelésekkel együtt.
– Elfogadták a képviselôk a múlt évi rendezvények költségeirôl
szóló tájékoztatót, egyben azt is kérték, hogy ezen rendezvények
helyével, és tartalmával kapcsolatban már a szervezés kezdetén
történjenek egyeztetések.
– A helyi Vitorlás Egyesületnek a kikötôben létesített mobil móló
használati módjáról egy rövid idôn belül tartandó háromoldalú
egyeztetést kell tartani a kikötô üzemeltetôje, és az Önkormány-
zat részvételével.
– Megalkotta a testület az idei költségvetési rendeletét, melynek
elôkészítése során sikerült oly módon egyeztetni a javaslatokat,
szándékokat, hogy a tervezett fejlesztéseket szinte maradéktala-
nul meg tudjuk valósítani.
– Elfogadták a képviselôk egy nyertes pályázaton elvégzendô
útfelújítások közreműködôit, akiket több árajánlatot adó közül
választottak ki. Ezen döntés nagyban hozzájárulhat, hogy a ter-
vezett útfelújítások az üdülési idényre elkészülnek. (Lombár)

A Községi Könyvtár nyitvatartási ideje
hétfôtôl péntekig

10.00–12.00, 13.00–16.00 óra

telefon: 85/560-330
e-mail: konyvtar@balatonfenyves.hu

Felhívás 
kutyaoltásra!
A kutyák évenkénti oltása veszettség ellen
kötelezô!
Balatonfenyvesen 2017. április 8-án, szomba-
ton 8 órakor az állatorvosi rendelônél a
Közép u. felôl.
Imremajorban ½10 órakor kezdôdik az oltás.
A pótoltás a balatonfenyvesi állatorvosi ren-
delôben a rendelési idôben- hétfôtôl
péntekig 13–15 óra között.
Az oltás idôpontjáról kérem, szóljon a szom-
szédjának, ismerôsének is.
Az oltás ára az idén féreghajtóval együtt a
tavalyi áron 4000 Ft.
Az oltási könyvet mindenki hozza magával,
mert az új könyv 600 Ft.
A háznál történô oltás 4500 Ft. Elôzetes
egyeztetést kérek.
Az oltást csak mikrochippel rendelkezô kuty-
áknál lehet elvégezni. A chip behelyezése
kötelezô. Ára változatlanul 3500 Ft/kutya
A rendelôben történô oltás is 4000 Ft.
Hétfôtôl–péntekig 13–15-óra között.
A múlt évi oltás óta más gazdához került,
vagy elhullott kutyákat kérem bejelenteni,
hogy a nyilvántartásba be tudjam vezetni a
változást. 
Trivet Állatorvosi Kft. Dr. Szilvássy Györk
Balatonfenyves Fenyvesi u. 21. Tel: 20/9613-
224, 85/560-074.
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Mint minden évben, idén is sor került a farsangi mulatságra. Február
25-én, szombaton, 2 órakor kezdôdött a rendezvény, amelyet a király
és a királynô tánca indított.
A beöltözôk most is kittek magukért. Elsôként a csoportos jelmezeket
láthattuk, amiben mi is részt vettünk. Az alsósok közül a másodikosok
flamenco tánca 3., a negyedikesek smiley-s produkciója 2., és végül,
de nem utolsó sorban, az elsô helyet a harmadik osztályosok szinkron -
úszó elôadása nyerte el. A felsôbôl a második helyezést a hupikék tör-
pikéknek beöltözött ötödik osztály vitte el. Mi hatodikosok elsô helye-
zést értünk el, 101 kiskutyának beöltözve. Egyéni beöltözôk közül talál-
kozhattunk láthatatlan emberrel, szöcskével, sütôvel, minecraft Steve-
vel, Rudolffal a rénszarvassal és egy voodoo babával. Néhány tanár
még egy boszorkányos meglepetéssel is készült. A néptáncosok télbú-
csúztató tánccal leptek meg.
A jelmezesek felvonulása után vette kezdetét a tombola. Izgatottan
bontogattuk a szelvényeket, kíváncsian néztük, hogy mit nyertünk. Ezt
követôen beindult a buli: zene és különbözô játékos feladatok vártak
ránk. Nagy sikere volt a limbónak, de a seprűtáncban is sokan vettek
részt. A megfáradt mulatozók a büfé kínálatából választhattak frissítô-
ket, süteménnyel édesíthették tovább a napjukat.
Köszönjük a Szülôi Munkakö zös ségnek, tanárainknak a szervezést,
hogy hozzájárultak a nap sikeréhez. Nagyon jól szórakoztunk! 

Rimmer Fruzsina Petra 
és Márton Rozi (6. osztály)

Farsang a suliban

…  és az oviban
A „Jégtörô Mátyáshoz” fűzött remé-
nyeink beigazolódtak: a Balaton vize
még be volt fagyva február 24-én, így
az ott található jeget a szekercéjével
megtörte, szűre ujjából pedig kien-
gedte a pacsirtákat. Az énekes ma -
darak, azóta is vidáman dalolnak, a
nekik kiosztott sípjaikkal…
A Kisfenyôk télűzô mulatsága min-
denképpen besegített Mátyás, ta -
vasz-elôkészítô munkájába.
A tarka-barka maskarába öltözött
gyermeksereg, csak félig lehetett
jelen, mert a telet ugyan legyôzték,
de a bárányhimlôt nem!
Ezért elhatároztuk, hogy amint teljes
lesz a létszámunk, megismételjük ezt
a fantasztikus hangulatúra sikeredett
délutánt – immár tavaszköszöntô
programnak nevezve.
Amúgy valóban nagyszerű volt a far-
sangi mulatságunk! A visszajelzések
szerint, ez volt az utóbbi idôk legjob-
bika! A vidám hangulatot, elôzô nap
már megalapoztuk a Pindur Pandur
Színház műsorával.
A kicsik jelmezes felvonulása, olykor
viccesre sikeredett verses bemutatko-
zása és a nagycsoportosaink megle-
petés-tánca, csak tovább fokozta a
jelenlévôk hangulatát. A szülôkön és
vendégeinken kívül, sok iskolás gyer-
mekünk is velünk mulatott. Örömmel

tölt el bennünket, hogy az óvodából
kinôtt gyerekek, szívesen visszajárnak
a rendezvényeinkre. Egy szülôtôl azt
is megtudtam, hogy várják, és szá-
mon tartják, mikor, milyen program
várható az oviban. És szívesen jönnek
is hozzánk! Volt, aki jelmezt is öltött
magára, így az ovis, a leendô kis ovis
és az iskolás is bemutatta maskaráját.
Gyermekeinken kívül a bátrabb szülôk
is álruhába bújtak – ami óriási élményt
jelent a kicsik számára.
Az anyukák és nagymamák sütötte
farsangi fánk valamint a szülôi mun-
kaközösség segítségével készített

szendvicsek olyan finomra sikerültek,
hogy szinte minden elfogyott!
Számunkra a délután fénypontját és
legnagyobb örömét az jelentette,
hogy a nagyok meglepetés-táncát,
szerették volna megtanulni mások is!
Így aztán, aki kedvet érzett hozzá:
ovis, iskolás tesó, óvónéni, anya…
együtt ropta a táncot az óvoda aulá-
jában.
Fotókat, és a táncról videót, a
Kisfenyô Óvoda facebook oldalán
illetve a honlapunkon láthatnak az
érdeklôdôk!

Hackl Szilvia óvodavezetô

Elbúcsúztatták a telet a Balatonfeny vesi
Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület tagjai
is. Jelmezes felvonulásuk láttán vidám-
ságuk ráragadt a nézôközönségre is.
Volt itt ördög, virágárus, „horváthpista”
és egyéb cigányasszonyok, virágárus,
Piroska borral a kosárkájában és egyéb
maskarába öltözött. Vonulásukat har-
monikaszó kísérte, és amikor fellobbant
a máglya, jókedvűen, a nézôket is bevo-
nó táncba kezdtek. Megtáncoltatták a
telet jelképezô kiszebábot is, amelyet a
tűzre vetve immár hivatalosan is elbú-
csúztatták, elégették a telet. 
Forró teával, forralt borral, pogácsával
vendégelték meg a részvevôket, majd
jelmezbállal fejezték be az estét. 
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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
el készítését. Balatonfenyves, Rá -
kóczi u. 2., tel.: 30/387-6573.

– MINDEN AMI VILLANYSZE RE -
LÉS! Farkas András villanysze-
relô. Lakások, házak, irodák, üz -
letek, műhelyek villanyszerelése.
Fogyasztásmérô helyek ké szí té -
se. Éves felülvizsgálatok. 30/275-
1577, farek01@gmail.com Ba la -
tonfenyves, Fenyvesi u. 214.

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

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

– Parketta lerakást, lakkozást,
lakások, nyílászárók festését-
mázolását, és egyéb ingatlan
körüli javítási és karbantartási
munkák elvégzését rövid határ-
idôvel, jutányos áron, hosszú
távra is vállaljuk. „LA-ZO” ház-
szerviz. 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 se gí -
tek régi tárgyai értékének megál-
lapításában, értékesítési tanács -
adással, 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.

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

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

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

– Ha kerttel akad gondja, Schurcz
megoldja! Kertépítés, kertfenn-
tartás, veszélyes fa kivágás.
30/432-7073.

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

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

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

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

– Fenyvesi Peca Pont 8646 Ba -
latonfenyves, Vörösmarty u. 43.
www.fenyvesipecapont.hu tel.:
20/258-8600. Élôcsalik, etetô-
anyagok horgászbotok szerelé-
kek horgászfelszerelések.

– Balatonfenyvesen, a központhoz
közel eladó családi házat kere-
sek. 30/901-0203.

– Balatonfenyvesen használt, kí -
váló állapotú 160×200-as fran-
ciaágy ill. 160 literes,fagyasztós
ZANUSSI hűtôszekrény eladó.
Érd.: 20/491-9702.

– Eladó két lapos gáztűzhely, 2 db
11 kg-os palack. Telefon: 70/271-
6560.

– Német gyártású műanyag vitor-
lás 9,9 m2 vitorla területű tel- 
jes felszereléssel, vontatóhorgos
utánfutóval egy pár evezôvel 
200 000 Ft-ért eladó. 30/408-5211.

– Két személyes túra kajak megkí-
mélt újszerű állapotban eladó.
100 000 Ft. 30/408-5211.

– Eladó Chicco babakocsi eser-
nyôre összecsukható, minden
tartozékkel. 30/520-4789.

– Üdülô felszámolásból 240 l hűtô
3 fiókos fagyasztóval, 160 l fa -
gyasztó szekrény 3 fiókos, 2 me -
dencés króm mosogató tálca,
beépíthetô króm páraelszívó, 2 db
új állapotú olajradiátor, nôi kerék-
pár, 37 cm televízió, ágynemű-
garnitúrák. Érd.: 20/917-4300.

– Ajtó-, ablakcsere redônnyel, kö -
nyöklôvel! Épületek külsô és bel -
sô felújítását vállaljuk A-tól Z-ig!
Hívjon bizalommal, az árajánlat
ingyenes! Ványi Zoltán ev. Tel.:
30/186-6544.

– Eladó megkímélt állapotban lévô
fatüzeléses bojler rézbelsôvel 
50 000 Ft; egy pár ikerszekrény
tejeskávé színű, zárható és tükrös
ajtóval, faragott székekkel, pol -
cos is, meg vállfás is 50 000 Ft.
30/853-2422.

– Takarítás. Hívjon bizalommal.
20/411-1327; 30/390-1131.

– Kerékpár szerviz – fahrrad Re -
paratur Balatonfenyves Nimród
utca 121. tel.: 30/693-1783.

– Kb. 10 m vasból készült bontott
kerítéselemek, kiskapu, nagyka-
pu, 1 db felújítandó kempingke-
rékpár és 1 db 5 ágú bézs színű
csillár eladó. 30/362-8919 E-mail:
groszgyulane@gmail.com

– Eladó Jamaha jog tipusú 50 cm3-
es kismotor kis motorhibával tar-
talék alkatrészekkel, alkatrész
használatra 25 000 Ft-ért. Tel.:
20/253-3160; 70/420-4622.

– Tavaszi nagytakarítást, váltásta-
karítást vállalok. 70/358-7879.

– Alig használt elektromos búza-
fűprés, tészta készítésre is hasz-
nálható féláron eladó. 20/991-
8719; 70/579-5336.

– Üdülô felszámolásból eladó 2 db
olajradiátor, króm 2 medencés
mosogatótálca, króm szekrénybe
építhetô páraelszívó, 26-os nôi
kerékpár, textilbôr kanapé+fotel
narancsos színű. 20/917-4300.

– Eladó esernyôre csukható Chicco
babakocsi jó állapotban (esôvé-
dô, napernyô) 30/520-4789.

– Eladó 175/65/R15 20 000 km-t
futott téligumi és Grande Punto
tetôcsomagtartó. 30/200-2709.

– 105×65 cm-es fém fehér zo-
máncozott ülô fürdôkád. Új, nem
volt még beépítve. Fele árért: 
10 000 Ft Érd.: 30/384-5956.

– 17 szobás szálláshelyre kere-
sünk szobaasszonyt, takarítót,
büfé, sörözô vezetôt, pultost.
Határozott idejű munkaviszony-
ra. Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezés: 30/332-2185 tele-
fonszámon.

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

AP RÓ
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Tavaszi országjárás
Mint minden évben, idén is számos turisztikai kiállításon
vesz részt a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület ország-
szerte. A kiállítási idôszak február 23-án, a budapesti Boat
how-n való részvétellel vette kezdetét számunkra, ahol a
Fenyves Yacht Club jóvoltából négy napon keresztül
ingyenesen mutathattuk be idei évi programjainkat és fris-
sített településbemutató kiadványunkat a hajók, hajózás
iránt érdeklôdô közönségnek. Ezzel párhuzamosan, feb-
ruár 24–25-én Kecskeméten került megrendezésre az
elsô vidéki turisztikai kiállítás és vásár, a Tourex, ahol a
korábban megszokott nagyszámú érdeklôdô közönség
kereste a fenyvesi és a balatoni üdülési lehetôségeket.
Lehetôséget kaptunk szintén ingyenesen megjelenni az
Idegenvezetôk Világnapján, február 26-án a budapesti
Bálna Kulturális Központban. Ezen a rendezvényen az
utazni szeretô és aktív idôtöltést kedvelô látogatók elsô-
sorban a Nagyberek Túrák iránt érdeklôdtek, de sokakat
vonzott standunkhoz a képeken megjelenített balaton-
fenyvesi kisvasút is.
Márciusban szinte minden hétvégén bemutatkozunk
valahol: a március eleji budapesti Utazás 2017 Turisztikai
Kiállítás és Vásár, az ország legnagyobb turisztikai
seregszemléje után Miskolcra, Székesfehérvárra, Deb -
recenbe, majd április elején Szolnokra is elutazunk, hogy
találkozhassunk azokkal, akik – még lehet, hogy nem is
tudják, de – Balatonfenyvesen szeretnék/fogják eltölteni
idei évi nyaralásukat. Nekünk pedig külön öröm, amikor
késôbb egy-egy, a kiállításon megismert kedves arc fel-
bukkan településünkön.

Úrvacsorás
Istentisztelet
Február 26-án a református imaház-
ban úrvacsorás Istentiszteletet tartott
Halász Noémi tiszteletes asszony,
amelyen részt vettek a balatonboglári
Seven Hous gospel kórus tagjai is. 
2011-ben alakultak meg a Czöndör
István lelkész és Gáspár Sándor kar-
nagy vezetésével azzal az indíttatás-
sal és igénnyel, hogy a gospel dalo-
kon, az afro-amerikai spirituálékon
keresztül dicsérje az Urat és élje meg
a dal, az evangélium közösségformá-
ló erejét. Több felekezet tagjai alkotják
a kórust, és várják azokat az énekelni
szeretôket, akiknek kedvük van csat-
lakozni hozzájuk keddenként hat órá-
tól a boglári evangélikus templomban.

A Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület a 2017-es
nyári szezonra nyelvtudással és helyismerettel rendel-
kezô fiatalokat keres turisztikai információs irodai,
illetve vízibicikli kölcsönzôi feladatok ellátására.
Jelentkezni önéletrajz leadásával lehet az egyesület
irodájában hétköznap 8–16 óráig (Kölcsey u. 14.).

Elment a professzor...
Ma még nem tudjuk, hogy milyen veszteség
ért mindnyájunkat, akik szerettük és tisztel-
tük: Prof. dr. Gulya Jánost a háromlaki feny-
vesit, aki otthon volt születési helyén, Bu -
dapesten, de része volt a Göttingeni Egye -
temnek, a városnak, figyelemre méltó szel-
lemi életének. S Fenyves egyik legszebb
részében épült fel 1958-ban a családi nya-
ralójuk, bevallása szerint igazából itt volt
leginkább otthon.
Alkotott, dolgozott az ôsfenyvesekkel sűrűn
borított telken. Önállóságunk óta két konfe-
renciát is szervezett meglehetôsen szokat-
lan tematikával: az elsônek Géza Nagy -
fejedelem, míg a másodiknak Koppány, a
somogyi szállások ura volt a témája.
Kiváló ötleteivel, fantasztikus tudásával min-
denkit elkápráztatott, akiknek volt szeren-
cséjük ismerni. Egy esti beszélgetés Vele
felért egy egyetemi szemeszterrel – annyit
lehetett azokból épülni, közben élvezhettük
briliáns, intelligens humorát. Fenyves elkö -
t elezettje, ôszinte híve, a tudomány párat-
lan munkása itt hagyott bennünket február
11-én, tíz nappal 85-ik születésnapja után.
Mély szomorúságunk mellett legyen viga-
szunk, hogy kegyes volt hozzánk az Úr,
hogy ennyi esztendôt Vele tölthettünk, a lel-
künk lett ez általa gazdagabb. Gulya pro-
fesszortól, a Fenyves Községért kitüntetô
cím tulajdonosától március 10-én búcsú-
zunk Budapesten, a Kelenföldi Urna-temp-
lom  ravatalozójában. 

Lombár Gábor
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Azok a gyógyító
növények…
Február hónap utolsó napján, egy
valódi író-olvasó találkozón vett részt
a Balatonfenyvesi Kisfenyô Óvoda
hozzáértô közönsége a könyvtár
szervezésében. Dr. Bukovinszky
Júlianna saját meséjét olvasta fel a
kicsiknek, akik szájtátva hallgatták 
a kis Sápi kacsa történetét, aki a pia-
con, jártában-keltében felfedezte,
mennyi kincset árusítanak az ismerô-
sei: kerti kakukkfű, rozmaring, mezei
zsurló, fokhagyma, vöröshagyma,
rózsavíz, méz. Mind-mind olyan nö -
vény és készítmény, melyek gyógyító
hatással rendelkeznek.
Julika néni a meséjével és bábjaival
közelebb hozta a kicsikhez még igen-
csak távol álló tudományt, a gyógy-
növények csodás világát. „… mert a
természet megismerését és megbe-
csülését nem lehet elég korán elkez-
deni.”
Az elôadás után rajzot készítettek a
gye rekek, és megismerkedtek Julika

néni rajzaival és alkotásaival is illetve
alaposan szemügyre vették a híres
Mackó-gyűjtemény valamennyi részt-
vevôjét.
Természetesen mi sem mentünk
üres kézzel a találkozóra, szerettük

volna a gyűjteményt gyarapítani, így
Julikát megajándékoztuk egy Mac -
kóval, aki – reméljük – méltó tagja
lesz, e neves társaságnak!

H. Sz.

GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE 2017. 

március 6–12. Isteni Gondviselés Gyógyszertár  Fonyód
március 13–19. Turul Gyógyszertár Balatonfenyves
március 20–26. Magyar Korona Gyógyszertár Balatonlelle
március 27–április 2. Három Királyok Gyógyszertár Balatonboglár 
április 3–9.    Mária Gyógyszertár Balatonlelle 
április 10–16.    Arany Kígyó Gyógyszertár Balatonboglár

Ügyeleti idô zárástól az alábbi idôpontig:
2017.01.01.–2017.06.30.: h–p: 20 óra, 

szombat: 14 óra, vasárnap és ünnepnapokon 12 óra.

Fodor András
megyei verseny
Iskolánk több tanulóval is részt vett
február 24-én Lengyeltótiban ren-
dezett Fodor András megyei verse-
nyen, ahol nagyon szép eredmé-
nyeink születtek.
Szépíró verseny:
Blum Barnabás 3. osztály 1. hely
Orbán Zsófia 4. osztály 1. hely
Péter Luca 4. osztály 3. hely
Versmondó verseny:
Mayer Dávid 6. osztály 2. hely
Fehér Dóra 8. osztály 3. hely
Rajzverseny:
Hodován Zsófia 3. hely
Gratulálunk a versenyzôknek és a
felkészítô kollégáknak – Gyanó
Józsefné, Németh Lívia, Kövesdi
Éva, Erdélyi Ernônek – is!

Karate Kupa
2017. február 25-én rendezték Mo -
gyoródon a UTE KAI SEI kupát.
Hegedűs Julianna a Fenyves
Sport egyesület Karate Szak osz -
tályának versenyzôje haladó Lány
Kata 10–11 éves korosztályban
aranyérmet nyert! Gratulálunk neki
és edzôjének, Somogyi Péternek!

Örömmel értesítünk minden
kedves érdeklôdôt, hogy meg -
alakult a Balatonfenyvesi Hor -
gászegyesület és el kezd te mű -
ködését. 
Azzal a céllal szerve zôdtünk,
hogy a régen nagy múltú Feny -
vesi hor gász életet ismét fel-
lendítsük!

A Balatonfenyvesi Turisztikai
Egyesület segítségével a hor -
gászathoz szükséges minden-
nemű adminisztráció in tézhetô 
a turisztikai irodában, melynek
címe Balatonfenyves, Kölcsey
utca 14.
E-mail: 
fenyvesihorgasz@gmail.com

Kedves Sporttársak!

Görbülô botokat, eredmé nyekben gazdag horgászévet kívánunk!

Farkas Tamás – Kalmár Lajos – Táskai Elôd
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Fenyvesi kolbásztöltôk
Balatonfenyves az idei évben is részt vett a Balatoni
Települések Kol bász töltô Bajnokságán.
A fonyódi kolbásztöltô fesztivál zárónapján megrendezett 
versenyen 24 csapat töltötte különleges receptek alapján a
kolbászt. Az elsô helyen egy citromos diós ízesítésű végzett.
Csapatunk hagyományos fenyvesi fűszerezettséget tartalma-
zó kolbászt készített, amit színvonalasan díszített asztalon
mutatott be. A legújabb fenyvesi kiadványok mellett kolbász-
ból, szalámiból jelképesen megépítettük a Balatonfenyves–
Csiszta puszta vasútvonalat, amely óriási közönségsikert ara-
tott. Csapatunk (Somogyi István né, Soltész Berta, Somogyi
István, Haszon Zsolt, Farkas Tamás, Babaics Attila) színvona-
las megjelenése és az ízletes fenyvesi kolbász a zsűri külön-
díját érdemelte ki. 

S. I.

Immár rendhagyó módon, a farsangi
idôszakban, 2017. február 18-án
került megrendezésre a Balaton -
fenyvesi Fekete István Általános
Iskola Jótékonysági Bálja. A BKV
üdülô nagyterme idén már 3. alkalom-
mal volt helyszíne e remek közösségi
programnak. 
Kovácsné Horváth Éva, iskolánk igaz-
gatója köszöntötte az egybegyűlteket,
kiemelve a bálok sikerének garantálá-
sához szükséges fô tényezôket, a
finom ételeket-italokat, a jó társaságot
és a jó zenét, melyek adottak voltak.
Joó Tamás tanár úr felkonferálta az
est attrakcióját és színre lépett az
anyukákból álló „Fodros Álmok” tánc-
csoport, műsorukkal fokozva a jóked-
vet, majd hajnalig fantasztikus hangu-
latot varázsolt a Lengyeltótiból érkezô
Retro Szalon és Tánczenekar. 
A bôséges és ízletes svédasztal kí -
nálata is fokozta a jó közérzetet,
ezúton is köszönet az önkormányzat-
nak, Kozma Sándornénak (Erzsi) és
az iskola konyhai dolgozóinak! Muta -
tós és finom desszertek is várták az
édesszájú bálozókat, melyek szülôi
segítséggel készültek. Köszö net érte! 
Az est fénypontja volt a tombolahú-
zás, számos értékes ajándékkal. 
A bál által összegyűlt összeg gyerme-
keink programjait gazdagítja és egyéb
tárgyi ajándékok beszerzését segíti,
mint az elmúlt években megvalósított
kültéri ping-pong asztal, sporteszkö-
zök és játékok is! 
Jónak lenni jó, hangzott el a bálon, és
valóban jó érzés adni és látni, hogy
milyen boldogok gyermekeink az
élmények gazdagodásával!
A Balatonfenyvesi Fekete István Álta-
lános Iskola Tantestülete és Szülôi
Munkaközössége nevében tisztelettel

megköszönjük a 2017 évi Jóté -
konysági Bál sikeres megrendezésé-
hez nyújtott segítségeket!
Hálásak vagyunk mindazoknak, akik a
támogatói, illetve belépô jegyek meg-
vásárlásával, értékes tombola nyere-
mények felajánlásával és pénzbeli
adományukkal támogatták rendezvé-
nyünket! Köszönet a Hubertus Bt.-nek
a marhahús felajánlásért!

További maximális köszönet illeti a
szervezésben, elôkészítésben és le -
bonyolításban végzett lelkiismeretes
munkájáért a Szülôi Munkaközösség
tagjait és összekötô pedagógusait!
Köszönjük szülôtársainktól, az iskola
vezetôségétôl, pedagógusaitól, dol go -
zóitól és az önkormányzattól ka pott
segítséget! 
Jövôre is várunk mindenkit szeretettel! 
Köszönettel és Tisztelettel: Szülôi
Munkaközösség, Balatonfenyvesi
Fekete István Általános Iskola

Jótékonysági Bál gyermekeinkért

Tombola felajánlóink és támogatóink a teljesség igénye nélkül: 

Abbázia Kávézó – Fonyód, Agócs Niki Kozmetika – Balatonboglár, Anikó
Kozmetika – Fonyód, Ari Papírbolt – Fonyód, Asztalos Krisztián, Autoland –
Fonyód, Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület, Barbakán Kávézó – Fonyód,
Barnaki Lajos, Bíró Károly, Bíró Krisztina, Blum Zoltán, Buza Barnabás, CMS
– Fonyód, Cool Café – Fonyód, Dallos Imre, DERMISZ Kozmetika – Fonyód,
Faragó Ágnes, Fehér Zoltán, Fenyvesi Mosoda Bt., Friskó László, Gyanó
József, Halker Kft. – Balatonboglár, Hanus Tibor, Harmónia Körömszalon –
Fonyód, Haszon Zsolt, Heva Clean – Fonyód, Hodován Csaba – SPAR
Fonyód, HUBERTUS Bt., Hujber Pincészet – Balatonboglár, Járfás László,
Juhász Csaba, Kardos Zsolt, Károly Gyógymasszôr, Kemény Gábor, Kiscsillag
ABC – Balatonkeresztúr, Kisfenyô Óvoda, Kiss Zoltán Présház – Fonyód,
Kócsa Mátyás, Kriszta Papírbolt – Fonyód, Krizsai Mónika, Lila ABC –
Balatonlelle, Lombár Gábor, Magyarhoni István, MAJORKA Nagyberek Kft.,
Mc’Hubi – Fonyód, Melis Pékség – Fonyód, Menthol Bar – Fonyód, Mezgár
Kati Levendula Masszázs – Fonyód, Nagy Julianna, Nagy László –
Balatonlelle, Nagyné Keszte Jolán, Nagy Tamás, Nagy Tamásné – Superal
ABC, Németh Julianna, Nyári ABC, Office Centrum – Fonyód, Öreg Fiúk
focicsapat, Knoll László, Papp Csaba, Papp Lajosné, Pelso Pizzéria –
Balatonkeresztúr, PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., Perlaki
István, Péter Gábor, Pillangó Bizsu – Fonyód, Pocika Étterem – Fonyód,
Potecz Csaba, Pro Futuro Kft. – Fonyód, Rauch Melinda, Régenyi Adriána –
Balatonlelle, Rezi Bt., Roaming World Utazási Iroda, Sárkány Kornélné,
Schmidt Marika, Shäfer Bt. – Fonyód, Somogyi István, Stamler József, Syva
Divat – Fonyód, Szabadi Judit Virágüzlet – Fonyód, Szanyi Gábor, Szerdahelyi
Áron Kertészbolt – Fonyód, Takács Tamara – Balatonfenyves, Tábor Tamásné,
Tóth Tamás, Török Ferencné Kati, Török Vivien, Turul Gyógyszertár, Tünde
Virág-Ajándék – Fonyód, Vadászné Magosi Erzsébet – Fonyód, Vaján 2009 Kft.
– Fonyód, Vajda Tiborné Gyógynövénybolt – Fonyód, Varga Kürtöskalács –
Fonyód, Vargáné Sütô Katalin, Vágner József, Végh Józsefné Marika, Visage
Kozmetika – Fonyód, Winkler 
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