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„Az az indulat legyen bennetek, 
amely Krisztus Jézusban is megvolt…” 

(Filippi 2,5)

Húsvét. Nekünk, keresztyéneknek, húsvétkor nem csupán a
népi hagyományok töltik meg az ünnep formai kereteit tarta-
lommal, hanem fôképp a lelki üzenet hangsúlyait éljük meg:
Jézus Krisztus ténylegesen ÉRTÜNK való áldozatát. 
Mit ad nekünk Jézus Krisztus húsvétkor? 
Isten azért, hogy megszólíthassa az embert, hogy a kettejük
közé beékelôdött szakadékot áthidalhassa, emberré lesz. Jézus
Krisztus, Isten Egyszülött Fia, ÖNMAGÁT adja nekünk, értünk.
A nagyheti események mind arról árulkodnak, hogy Krisztus
jobban szereti az emberiséget önmagánál. Nem úgy szeretni,
ahogyan én szeretek, hanem úgy szeretni, ahogyan a másik-
nak arra szüksége van. Az egyik teológiai professzoromtól hal-
lottam: „Jézus Krisztust nem a szegek tartották fenn a keresz-
ten, hanem az emberiségért való mérhetetlen szeretete.” 
Jézus teljes földi életével arra tanít bennünket, hogyan kell
embernek lenni és maradni egy elembertelenedett világban.
Az éhezônek enni adni, a szomjazónak inni adni, a megfárad-
tat felüdíteni, a sírót megvigasztalni, a bátortalant bátorítani, a
szeretetlent szeretettel visszaszeretni az életbe, a kétségbe -
esettet beölelni Isten gondviselésébe. 
Krisztus nélkül ezek mind távol állnak az embertôl. 
A kereszt az isteni szeretet hídja ég és föld között. A boldog-
ságát keresô ember és a valódi boldogságot megadni képes
Isten között. Húsvétkor még inkább kihangosodik az Istenrôl
való beszédbôl az ÉRTED történô cselekedet. Krisztus min-
denkiért meghalt a kereszten. Tudjuk, hogy Isten nem sze-
mélyválogató, nem csak azokért adta önmagát, akik már hisz-
nek, hanem a teljes világmindenségért. Csupán az a kérdés,
hogy az ember beengedi-e életébe ezt az ajándékot, felfede-
zi-e, hogy mindez személyesen érte történt, hogy Krisztus
érte, érted halt meg, és ettôl megváltozik-e az élete, életed. 
Húsvét misztikus ünnep. 
Teljes életet csak akkor élhetünk, ha elkezdünk nem csak
önmagunkért élni, önmagunk körül forogni, hanem másokért
élni, és mások boldogságában is meglelni a magunk örömét. 
Isten tehát húsvétkor igazi Életet akar nekünk adni, türelmes,
szeretettel teli, békés életet. Értelmes életet. Az ajándék min-
denkié. De rajtad áll, hogy elfogadod-e, kinyitod-e, élsz-e vele. 
Boldog akarsz lenni? Szeretni akarsz és szeretve lenni? Akkor
lélekben menj el húsvétkor Krisztus keresztjéhez, nézd meg
az érted szerzett sebeket, fogadd el az érted való áldozatot,
beszéld ki magadból, ami nyomasztja lelkedet, és felszaba-
dulva kezdd el élni az Új életed! 
Ha nem tudod, hogyan kell, keresd azoknak a társaságát, akik
már botorkálnak ezen az úton. A történelmi egyházak tagjait,
lelkészeit. Beszélgess. Kérdezz. Keress. Mi itt vagyunk, hogy
bizonyságot tegyünk életünk Uráról. 
(Horváthy Petra, gyakornok, Fonyód–Balatonfenyvesi Re for -
mátus Missziói Egyház köz ség)

Húsvéti miserend
Szent Erzsébet Plébániatemplom:
(Kölcsey u. 79.)

Nagycsütörtök, április 13. 1800 óra
(Esti mise az utolsó vacsora emlékére)
Nagypéntek, április 14. 1800 óra
(Urunk szenvedésének ünneplése)
Nagyszombat, április 15. 2000 óra
Húsvétvasárnap, április 16. 1030 óra
(Urunk feltámadásának ünnepe)
Húsvéthétfô, április 17. 1030 óra

Szűz Mária Szent Szíve templom:
(Fenyves-alsó, Templom köz 9.)

Nagycsütörtök, április 13. 1700 óra
(Esti mise az utolsó vacsora emlékére)
Nagypéntek, április 14. 1700 óra
(Urunk szenvedésének ünneplése)
Nagyszombat, április 15. 1800 óra
Húsvétvasárnap, április 16. 900 óra
(Urunk feltámadásának ünnepe)
Húsvéthétfô, április 17. 900 óra

Szent Anna kápolna:
(Alsóbélatelep)

Húsvétvasárnap, április 16. 1145 óra
(Urunk feltámadásának ünnepe)

Református gyülekezet 
A húsvéti ünnepkör istentiszteleti
rendje

Április 9. Virágvasárnapi istentisztelet
930 Balatonfenyves – Imaház; 
1100 Fonyód – templom
Április 14. Nagypénteki úrvacsorás
istentisztelet Közös ünnepünk – 1100

Fonyód – templom
Április 16. Húsvét elsô napján úrvacso -
rás istentisztelet 930 Balatonfenyves –
Imaház; 
1100 Fonyód – templom
Április 17. Húsvét másod napján isten-
tisztelet 930 Balatonfenyves – Imaház; 
1100 Fonyód – templom Keresztelôvel
egybekötve
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A községházáról jelentjük
Április 6-án, egy héttel a meghirdetett idôpont után tartotta a testület munka-
terve szerinti ülését, melynek során a sürgôsségi indítványokkal együtt 15 nyil-
vános, és 2 zárt ülési napirendet tárgyaltak.
Elsôként a vízi rendészet múlt évi munkájáról számolt be Horváth Balázs szá-
zados, fonyódi ôrsparancsnok. Beszámolójából kiderül, hogy Fenyves a vízi
rendészet szempontjából a nyugodt települések közé tartozik. Örömteli tény-
ként jelezte, hogy noha a kikötô már tavaly megkezdte működését, ennek 
ellenére nem növekedett a szabálysértések, jogsértések száma. Az is üdvöz-
lendô, hogy tavaly már volt rendezvény a kikötôben, itt tartották a Triatlon mix-
váltó OB futamát.
A szárazföldi rendôrkapitányság vezetôjének elôterjesztésével együtt elfogad-
ták a képviselôk a beszámolókat. Nagyon fontos, hogy Fenyves a közbizton-
sága a turisztikának egyik legfontosabb eleme.
Haszon Zsolt képviselô a Gyermekekért Balatonfenyves Alapítvány kurató- 
riumának elnöke számot adott munkájukról, melyet elismerve elfogadott a 
testület.
A Balatonfenyvesi Vitorlás Sportegyesület elnöke, Kovács Barna is számot
adott a múlt évi munkáról, s reményét fejezte ki hogy a tavasz során lezárulhat
mindenki számára megnyugtatóan az Egyesületi mobil móló használatba vételi
– már jó ideje nyitott – kérdése. A beszámolót a képviselôk elfogadták.
A Turisztikai Egyesület beszámolóját is elfogadták a képviselôk, egyben meg-
fogalmaztak kérdéseket, és javaslatokat annak működésével a beszámoló
készítésével kapcsolatban, melyek a szervezet jobb, hatékonyabb működését
szolgálnák.
Elfogadták a Polgárôrség múlt évi tevékenységérôl készített elnöki beszámolót
a testület tagjai, kiemelve azt a tényt, hogy a szervezet fontos része a telepü-
lés közbiztonsági stabilitásának.
Szintén elfogadta a testület többsége az Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület 2016
évének értékelését, munkájukat fontosnak minôsítve.
Elfogadta a közgyűlés dr. Nagy Marianna ügyvéd kimerítô tájékoztatóját a tele-
pülés peres ügyeirôl.
A polgármesteri jelentés elfogadása után meghatározta a testület az óvodai
felvételek idôpontját, azt május 3-4.-ében határozva meg.
2,2 millió forint támogatást ítélt a testület a pályázó civil szervezeteknek a
következô részletezéssel: Vitorlás Egyesület 200 E Ft, Polgárôr Egyesület 
900 E Ft, Majorka Alapítvány töpörtyű Fesztivál 200 E Ft, SINOSZ (siketek) 
25 E Ft, Balatoni Futár régiós magazin, Vakok, és gyengén látók egyesülete 
25 E Ft, Szent Erzsébet Egyházközség 300 E Ft, Fenyves SE 400 E Ft, Ba -
latonfenyvesi Horgászegyesület 100 E Ft.
Két kérelmezônek lakás illetve fűtés kiépítésére szavazott 300 + 200 E Ft-ot a
testület 10 éves kamatmentes kölcsön formájában.
Település és területfejlesztési döntéseket hoztak a képviselôk, melyekre az
ágazati jogszabály változása miatt volt szükség. Meghatározta a testület a
2017 évi közterület használatok módját, mértékét, és helyét. Bérbe adja a kép-
viselô-testület a mozi melletti üzletsorban lévô üres üzlethelyiséget egy aján-
déktárgy kereskedônek, a meghirdetett kondíciókkal és áron.
Elfogadta a testület a közétkeztetés fejlesztését célzó pályázat benyújtására
vonatkozó elôtejesztést, melybôl a községi konyha berendezéseit, felszerelé-
seit szeretnénk megújítani.
Három szavazattal s három ellenszavazattal nem fogadta el a testület az
Óvoda vezetôjének pályázat nélküli megbízását, annak ellenére, hogy azt a
dolgozói kör és az SZMK is egyhangúlag támogatott, így pályázatot írunk ki 
a vezetôi megbízásra.
Támogatta a testület a Központi strand fejlesztésére vonatkozó, már ismert
pályázat benyújtását, valamivel több mint 40 millió forint nagyságrendben.
A nyilvános ülés végén elhangzott kérdések között szerepelt a Takarék szö -
vetkezet átszervezésével kapcsolatos információk, a vasútfelújítás, és a
Fenyvesi utca műszaki állapotával kapcsolatos kérdés.
Zárt ülésen döntött a testület az idei esztendô kitüntetô címeinek adományo-
zásáról, valamint egy Kossuth utcai ingatlannal kapcsolatos kifogás elbírálá -
sáról. (Lombár)

HIRDETMÉNY
ÓVODAI BEÍRATÁS

Értesítem a szülôket, hogy a Ba -
latonfenyvesi Kisfenyô Óvodába a
2017/18. nevelési évre
2017. május 3-án és május 4-én
írathatják be gyermekeiket!
Az óvoda felvételi körzete: Bala ton -
fenyves közigazgatási területe.
A beiratkozás helye: Balatonfeny -
vesi Kisfenyô Óvoda, Balatonfeny -
ves, Fenyvesi u. 35–37., óvodaveze-
tôi iroda, naponta 8–16 óra között.
Beíratható az a gyermek, aki 2017.
június 1. és 2018. május 31. között
tölti be harmadik életévét.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket
is, aki a harmadik életévét a felvé-
teltôl számított fél éven belül betöl-
ti, feltéve, hogy minden, a települé-
sen lakóhellyel ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkezô há -
rom éves és annál idôsebb gyer-
mek óvodai felvételi kérelme telje-
síthetô.
Kérem, a szülô hozza magával:
– személyi igazolványát
– lakcímkártyáját
– gyermeke születési anyakönyvi

kivonatát, lakcímkártyáját, taj
kártyáját.

Az óvodai felvétel tárgyában meg-
hozott döntés közlésének határ-
napja 2017. május 27. A döntés
ellen a szülô – a közléstôl számított
15 napon belül – eljárást indíthat. 
A másodfokú döntést a fenntartó
hozza meg.
A Nemzeti Köznevelésrôl szóló,
2011. évi CXC. törvény 8. § (2) be -
kezdése értelmében, a gyermek
abban az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdô napjától
(szeptember 01.) legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson
vesz részt. A jegyzô a szülô kérel-
mére és az óvodavezetô valamint a
védônô egyetértésével, a gyermek
jogos érdekeit szem elôtt tartva, az
ötödik életév betöltéséig felmentést
adhat a kötelezô óvodai nevelés-
ben való részvétel alól, ha a gyer-
mek családi körülményei, képessé-
geinek kibontakoztatása, sajátos
helyzete indokolja.

Lombár Gábor Hackl Szilvia
polgármester          óvodavezetô
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Értesítjük az érintett szülôket,
hogy a 2017/2018. tanévre törté-
nô általános iskolai beíratásokra
az alábbi idôpontokban kerül sor:

2017. április 20. csütörtök: 
8–17 óráig

2017. április 21. péntek: 
8–17 óráig.

Beíratási körzet: Balaton feny -
ves Község Közigazgatási Te -
rülete
Helyszín: Balatonfenyvesi Feke -
te István Általános Iskola
8646 Balatonfenyves, Kölcsey
utca 38–39.
Tanköteles az a gyermek, aki
2011. augusztus 31-ig született.

Beíratkozáshoz az alábbi do -
kumentumok szükségesek:
– a gyermek személyazonosítá-

sára alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi
azonosító és a lakcímet iga-
zoló hatósági igazolvány (lak-
címkártya),

– az iskolába lépéshez szüksé-
ges fejlettség elérését tanúsí-
tó igazolás:
• óvodai szakvélemény
• nevelési tanácsadás kere-

tében végzett iskolaérett -
ségi szakértôi vélemény

• sajátos nevelési igényű
gyermekek esetében a
Szak értôi Bizottság szakér-
tôi véleménye

– a diákigazolványról szóló 
ok mány irodai igazolólapot
(NEK).

Nyilatkozni kell a szülônek:
– az életvitelszerű lakcímrôl,
– a közös szülôi felügyeleti jog

gyakorlásáról.
A külön élô szülôk a gyermek
sorsát érintô kérdésekben a
gyermek elhelyezését követôen
– közös szülôi felügyelet hiányá-
ban is – együttesen gyakorolják
jogaikat, kivéve, ha a különélô
szülô felügyeleti jogát a bíróság
korlátozta, vagy megvonta.

ISKOLAI HÍREK
Tavaszi szünet

2017. április 13–18.
A szünet elôtti utolsó tanítási nap:

április 12. szerda
A szünet utáni elsô tanítási nap:

április 19. szerda

Versenyeredmények. „Barátunk a
természet Természetismereti Kör nye -
zetvédelmi Vetélkedô”. Az öreglaki
vetélkedôn évek óta rendszeresen
részt veszünk iskolánk csapatával, jó
eredményeket érünk el, és felkészít
bennünket a „Kaán Károly Megyei
Versenyre”. Négy féle helyszínen kell
helytállni a sikeres összesített ered-
ményért.
Március 27-én 10 iskola tanulói közül
az ötödikes Hodován Zsófia 5., a ha -
todikas Kemény Zsombor 3. és a he te -
dikes Sólyom Diána 2. helyezést ért el.
Ezúton is gratulálunk a szép eredmé-
nyekért! 

Joó Tamás 

Március 29-én rendezték meg Mar -
caliban  a II. korcsoportos labdarúgók
körzeti versenyét.  Iskolánk csapata
IV. helyezést ért el. A csapat tagjai:
Baranyai Bálint, Elekes Gyula, Herbel
Kornél, Kôvári Karina, Mayer Dávid,
Orbán Barnabás és Tóth Mátyás.
Felkészítô tanár: Gyanó József

A néptánc minden nemzet számára
érték. Nem divatjelenség, hanem
életünk szerves része és megmara-
dásunk egyik záloga. A néphagyomá-

nyok ápolása, óvodás korban azért
fontos, mert ugyanolyan észrevétle-
nül tanulja meg a gyermek a mondó-
kákat, dalokat, mint az anyanyelvét.

A szöveget, dallamot és ritmust töké-
letes egységben tárja a kicsik elé,
akik ebben az életkorukban a lehetô
legbefogadóbbak. 
A Balatonfenyvesi Kisfenyô Óvoda
tánccsoportja, idén elôször lépett 
fel a balatonszentgyörgyi közönség
elôtt. Hat óvoda részvételével került
megrendezésre a program, ahol
gyermekeink rügyfakasztó tánca,
komoly elismerést aratott!
Örömmel tettünk eleget a meghívás-
nak, hiszen ez a fellépés, a szereplés,
a jelenlétünk megerôsítette óvodánk
jó hírét. Olyan élménnyel gazdagod-
hattunk, mely az együvé tartozá- 
sunkat csak tovább erôsítette. Óvo-
dánkban a néptánc oktatás nemcsak
ké pességfejlesztés, hanem tehetség-
gondozás is egyben. Olyan eszköz,
mely sokat segít az óvodapedagógu-
sok mindennapi munkája során is. 
Fotókat illetve videofilmet a táncról,
óvodánk facebook oldalán valamint 
a honlapunkon tekinthetnek meg az
érdeklôdôk.

Hackl Szilvia 
Óvodavezetô

IV. „Prücsök” Gyermektánc Fesztivál

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

– MINDEN AMI VILLANYSZERE -
LÉS! Farkas András villanyszerelô
Lakások, házak, irodák, üzletek,
műhelyek villanyszerelése. Fo -
gyasz tásmérô helyek készítése.
Éves felülvizsgálatok. 30/275-1577,
farek01@gmail.com Bala ton feny -
ves, Fenyvesi u. 214.

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

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

– Parketta lerakást, lakkozást, laká -
sok, nyílászárók festését-mázolá-
sát, és egyéb ingatlan körüli javítá-
si és karbantartási munkák elvég-
zését rövid határidôvel, jutányos
áron, hosszú távra is vállaljuk. 
„LA-ZO” házszerviz. Tel.: 30/403-
0181 és 30/551-8359.

– Legyen tisztában értékeivel! Nagy
tapasztalattal, becsüsi végzett ség -
gel, helyi lakosként segítek régi
tár gyai értékének megállapítá sá -
ban, értékesítési tanácsadással,
díjtalan kiszállással. Telefon:
30/939-1039 Bózsing György
Dráva utca 70.

– Pernecz József ács-állványozó,
vállalom régi tetôk felújítását, bel -
sô tetôterek, falak burkolását, te ra -
szok, tornácok, autóbeállók, pavi lo -
nok készítését. Tel.: 70/347-0951.

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

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

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

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

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

– Villanybojlerok javítása, tisztítá-
sa, mosógépek, mosogatógépek,
elek tromos háztartási gépek javí-
tása Kránicz István 30/904-4527.
Balatonfenyves. Hétvégén is.

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

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

– Fenyvesi Peca Pont 8646 Ba -
latonfenyves, Vörösmarty u. 43.
www.fenyvesipecapont.hu telefon:
20/258-8600. Élôcsalik, etetôanya-
gok horgászbotok szerelékek hor-
gászfelszerelések.

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

– Balatonfenyvesen használt, kíváló
állapotú 160×200-as franciaágy ill.
160 literes, fagyasztós ZANUSSI
hűtôszekrény eladó. Érd: 20/491-
9702.

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

– Német gyártású műanyag vitorlás
9,9 m2 vitorla területű teljes felsze-
reléssel, 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 esernyôre
összecsukható, minden tartozék-
kal. 30/520-4789.

– Üdülô felszámolásból eladó 2 me -
dencés króm mosogató tálca, be -
építhetô króm páraelszívó, 2 db új
állapotú olajradiátor, tv-állvány, nôi
kerékpár, kanapé fotellal, 4 szemé-
lyes sátor. Érd.: 20/917-4300.

– Ajtó-, ablakcsere – redônnyel,
könyöklôvel! Épületek külsô és
belsô 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 
te jeskávé színű, zárható és tükrös
ajtóval, faragott székekkel, polcos
is, meg vállfás is 50 000 Ft. Tel.:
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, nagykapu,
1 db felújítandó kempingkerékpár
és 1 db 5 ágú bézs színű csillár
eladó. 30/362-8919 groszgyu-
lane@gmail.com

– Eladó Jamaha jog típusú 50 cm3-
es kismotor kis motorhibával tarta-
lék alkatrészekkel, alkatrész hasz-
nálatra 25 000 Ft-ért. 20/253-
3160; 70-420-4622.

– Tavaszi nagytakarítást, váltástaka-
rítást vállalok. 70/358-7879.

– Alig használt elektromos búzafű -
prés, tészta készítésre is használ-
ható féláron eladó. 20/991-8719;
70/579-5336.

– Eladó 175/65/R15 20 000 km-t fu -
tott téligumi és Grande Punto tetô-
csomagtartó. 30/200-2709.

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

– Gepida Sirmium, 21 seb. alig hasz -
nált  férfi  kerékpár, sárga színű,
48 000 Ft-ért ELADÓ, 30/620-
4334.

– Férfi kerékpár ELADÓ,  ár 18 000 Ft,
érd. 30/620-4334.

– Nyári munkára (07.01–08.30) 18
év feletti eladót keresünk Bala -
tonfenyvesen a dohányboltba, tel.:
30/620-4334.   

– 17 szobás szálláshelyére kere-
sünk szobaasszonyt, takarítót,
büfé, sörözô vezetôt, pultost. Ha -
tározott idejű munkaviszonyra.
Bérezés, megegyezés szerint.
Jelentkezés: 30/332-2185 telefon-
számon.

– Angol tanítás, érettségire felkészí-
tés minden szinten szaktanártól.
20/962-2687.

– Árvácska, primula, egynyári virá -
gok, futó-álló muskátlik, szegfűk,
fűszernövények értékesítése ter-
melôi áron áprilisban, májusban az
Úttörô közben (Tüzép mögött)
Elekessné Fazekas Edina 30/577-
9849; 30/417-5485.

– SUZUKI Sepia 50 cm3-es kismotor
75 000 Ft-os irányáron eladó.
Üzemképes szép állapotban, nem
ütött-kopott. Érdeklôdni: 30/282-
0041.

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

AP RÓ
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Szolgálatban
A Balatonfenyvesi Polgárôr Egye -
sület 2010-ben alakult. Az ország 
és szűkebb környezetünk közbiz-
tonságának megszilárdításához,
a bű nözés visszaszorításához, az
alakuláskor és a tavalyi évben
kitűzött célok megvalósításával
tudunk  hozzátenni. 
Továbbra is az alapszabályunk-
nak megfelelôen folytatjuk tevé-
kenységünket, és ennek során
együttműködünk a belügyminisz-
térium bűnmegelôzô szerveivel,
valamint azokkal a szervezetek-
kel, amelyekkel a közös tevékeny-
séget együttműködési megállapo-
dásban rögzítettük.
Egyesületünk megfelelô szerepet
tölt be településünk életében.
Tevékenységünk nem csak a köz-
biztonság fenntartásában és a
rendôrség tevékenységének tá -
mo gatásában nyilvánul meg, ha -
nem a közösség formálásában is.
Ma már mindenki számára nyil-
vánvalóvá vált, hogy a polgárôr-
ség nélkül az ország közbiztonsá-
ga, a polgárok biztonságos kör-
nyezetének védelme nehezen
lenne fenntartható.  
A  polgárôri munka egyre nehe-
zebb, sokszor halljuk, hogy egye-
sületek szűnnek meg vagy fenn-
tartási nehézségekkel küzdenek.
A megfelelô működés és az egye-
sület fejlôdése elképzelhetetlen a
helyi önkormányzat és a megyei
valamint az Országos Polgárôr
szövetség anyagi és erkölcsi tá -
mogatása nélkül. Mindezek mel-
lett a megfelelô pályázatok elnye-
rése ad lehetôséget a Polgárôr
Egyesületek fejlesztésére és a
munkához szükséges eszközök
beszerzésére.

A település közbiztonságában
nagyon fontos az önkormányzat
és a Polgárôr Egyesület együtt-
működési készsége, de meghatá-
rozó a rendôrség szerepe.
A polgárôrök hozzájárultak ah -
hoz, hogy az országban a külsô
körülmények ellenére kiegyensú-
lyozottabbá vált a közbiztonság. 
A déli határon fennálló migráns
probléma a rendôrségnek komoly
kihívást jelentett az elmúlt évben
a megnövekedett szolgálatadás
miatt. Ennek a megoldásához tud-
tunk hozzájárulni a közös szolgá-
latokkal illetve a településünkön
folytatott önálló járôrözéssel.
Magyarországon, de a megyénk-
ben sem képzelhetô el a közbiz-
tonság a polgárôrök áldozatos
munkája nélkül. Azon önkéntesek
nélkül, akik társadalmi munkában,
szabadidejüket feláldozva, ingyen
és bérmentve a település közbiz-
tonságáért, a bűncselekmények
és jogsértések megelôzéséért te -
szik az önként vállalt feladataikat
nap, mint nap.
Egyesületünk a 2016-os évben is
maradéktalanul teljesítette a tör-
vény által megszabott kötelessé -
geit. Az elmúlt év során három köz-
gyűlést tartottunk, ahol az egyesü-
letünkkel kapcsolatos kérdéseket
megvitattuk és közösen határoztuk
meg az elvégzendô feladatokat.
Egyesületünk a 2016-os évet 24
aktív taggal kezdte és jelenleg
már 26 fôvel tudunk szolgálatot
teljesíteni.
Ebben az évben március 6-án tar-
tottuk elsô közgyűlésünket, ahol
örömmel tájékoztattuk tagjainkat
az Emberi Erôforrások Minisz -
tériuma által kiírt nyertes pályá -
zatunkról. 475 ezer forintot nyer-
tünk, amelyet teljes mértékben az
egyesületünk tagjainak formaru-

háira használtunk fel. Ez a ruha-
beszerzés nagyon nagy elôrelé-
pést jelentett számunkra, mert
eddig  csak a láthatósági mellény-
nyel rendelkeztek tagjaink. A for-
maruha egységessé teszi a jár -
ôreink megjelenését és mindenki
számára egyértelmű a járôrök fel-
ismerése.
A  teljesség igénye nélkül, néhány
jelentôs esemény, melyeken pol-
gárôreink szolgálatot teljesítettek:
Helyszínbiztosítások:  A  rendôr-
ség megérkezését megelôzôen
villafeltörések észlelését követô-
en, Nemzetközi Horgászverseny,
Old Timer találkozó (gépjárművek
éjjel-nappali folyamatos ôrzése),
Falunap, Te szedd Mozgalom!
eseményeinek, valamint a Miku -
lás futás felvezetése, továbbá a
szilveszteri tűzijáték biztosítása.  
Tagságunk folyamatosan bôvül.
Régi és új tagjaink, felelôsségtel-
jesen, komolyan, pontosan és
büszkén  teljesítenek szolgálatot
településük biztonságának érde-
kében.
Köszönjük a Balatonfenyves Köz -
ség képviselô-testületének, az
Emberi Erôforrások Miniszté -
riumá nak az Országos Polgárôr
Szövetségnek, a Somogy Megyei
Polgárôrszövetségnek, valamint a
Hubertus Bt.-nek a támogatását.
Anyagi és erkölcsi támogatásuk
nélkül a működés elképzelhetet-
len. Nem utolsó sorban köszönet
illeti azokat a polgárôröket, tele-
pülésünk lakóit, akik feláldozva
szabadidejüket, ha kell télen hó -
ban, fagyban, nyáron rekkenô
hôségben, vagy épp zivatarban
ôrzik lakosságunk, nyaralótulajdo-
nosaink biztonságát, értékeinket.

Stamler József 
a Balatonfenyves Polgárôr

Egyesület elnöke
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Húsvéti hangulatú kirakata lett a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület irodájá-
nak a Fenyvesi Foltosoknak köszönhetôen. Végh Józsefné Marika művészeti
vezetô irányításával készítették: Kalmár Lajosné Terike, Papp Lajosné Erika,
Tóthné Csetei Zsófia, Schmidt Mária, Török Ferencné Kati, Ambrus Sándorné
Rózsika Támogatta Balatonfenyves Község Önkormányzata, Hadnagy
Lászlóné vezetésével.
A húsvéti nyulak Végh Józsefné, török Ferencné és Schmidt Mária alkotásai.

A Sportegyesület hírei
Karate. Március 18-án rendezték meg Szekszárdon a városi sportcsarnokban
a XXII. Széki Kupát, melyen 34 egyesület közel 400 versenyzôje vett részt. 
Az egyik legrangosabb vidéki versenyen egy kisebb csapattal képviseltették
magukat ifjú versenyzôink. Egyik kategóriában sem volt könnyű dolgunk, de
ennek ellenére tisztességes helyezéseket értünk el:
Zrínyi Bálint (8 éves): kumite bronzérem,
Dömötör Marcell (11 éves): kata ezüstérem, kumite bronzérem,
Hegedűs Julianna (11 éves): kata bronz érem és a 12 évesek mezônyében:
kata ezüstérem.
Március 25-én Pozsonyba látogattunk, a 37th Grand Prix Slovakia nemzetközi
karate versenyre, melyen 21 ország több mint 1500 sportolója vett részt.
Balatonfenyvest Hegedűs Julianna és Dömötör Marcell képviselte. Bár az
éremszerzés ezúttal elmaradt, több nyert mérkôzést is teljesítettünk. 
Labdarúgás. 27-én rendezték Balatonkeresztúron a tavaszi idény elsô Bozsik
játéknapját. Balatonfenyvest U11-es csapatunk képviselte. A kimagasló ered-
mény egyelôre elmaradt, de a tisztes helytállás mindenképpen dicséretes.
Ellenfeleink voltak: Fonyód, Marcali, Kéthely. A tavaszi fordulókban U7, U9 és
U11-es csapataink fognak rendszeresen szerepelni. Fiatal focistáink lelkesen,
hetente több edzéssel készülnek a megmérettetésekre. A Bozsik program idô-
pontjairól és helyszíneirôl facebook oldalunkon folyamatosan hírt adunk. Hajrá
Fenyves!
Nyuszi Futás. Április 17-én, hétfôn 15 órakor gyülekezés Imremajorban, a
Hunyady Udvarban, ahonnan rövid bemelegítés után indulunk Balaton feny -
vesre. Cél és frissítôpont a Berek Teke elôtt. A gyerekeket meglepetés ajándék
várja a célban. A mintegy 3,7 kilométeres táv kerékpárral, görkorcsolyával és
egyéb sporteszközzel is teljesíthetô. Mindenkit szeretettel várunk!

Balatonfenyvesi Sportegyesület

A Balatonfenyvesi Turisztikai
Egyesület a 2017-es nyári sze-
zonra nyelvtudással és helyis-
merettel rendelkezô fiatalokat
keres turisztikai információs
irodai, illetve vízibicikli köl-
csönzôi feladatok ellátására.
Jelentkezni önéletrajz leadá-
sával lehet az egyesület irodá-
jában hétköznap 8–16 óráig
(Kölcsey u. 14.).

Kirakat
Sikeres turisztikai
vásári szezon
Egyesületünk az idei évben is több
idegenforgalmi kiállításon vett
részt: Budapesten a Boat Show-n,
az Ide genvezetôk Világnapján és
az Utazás 2017 kiállításon. A vidé-
ki nagyvárosokban: Kecskeméten,
Debrecen ben, Szolnokon, Miskol -
con, Székes fehérváron is nép sze -
rűsítettük településünket, bemutat-
tuk idei évi programtervünket és a
legújabb fejlesztéseket.
A vidéki kiállítások továbbra is
népszerűek az utazni vágyók köré-
ben. Általános tapasztalat, hogy az
online marketing térhódításának
ellenére még mindig van igény a
nyomtatott, színvonalas kiadvá-
nyainkra, melyeket leendô nyaraló-
vendégeink szívesen vesznek
kézbe, visznek haza, és ennek
alapján hozzák meg üdüléssel
kapcsolatos döntéseiket. Egy-egy
hétvégi rendezvényen több száz
fenyvesi prospektus talált gazdára.
Az elmúlt két hónap alatt közel
4000 Balatonfenyves település -
ismertetô kiadványt osztottunk ki,
valamivel nagyobb számban kér-
tek tôlünk településtérképet, me -
lyen Nagyberek Túráinkról is talál-
ható ismertetô. Azok körében, akik
már döntöttek fenyvesi vagy bala-
toni nyaralásukról, a nyári prog-
ramjainkat tartalmazó leporelló
szolgált hasznos információkkal.
Mintegy 15 000 látogató részvéte-
lének köszönhetôen a legnagyobb
érdeklôdés a debreceni kiállítást
kísérte, de a többi helyszínen is
legalább 8 000–10 000 fô fordult
meg. (S. B.)
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GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE 2017. 

április 10–16. 
Arany Kígyó Gyógyszertár Balatonboglár

április 17–23. 
Isteni Gondviselés Gyógyszertár  Fonyód

április 24–30.
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves

május 1–7.
Magyar Korona Gyógyszertár Balatonlelle

május 8–14.
Három Királyok 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.

A Gyermekjóléti és Család se gítô
Szolgálat (Balatonfenyves, Köl -
csey u. 30.) év közben is várja az
adományokat, a felajánlásokat:
tartós élelmiszer, ruha, cipô.
Köszönjük segítségüket! Az éves
„Ruhabörze” lista a következô:
május 4., június 8., augusztus 24.,
szeptember 21., október 19., no -
vember 16., december 14. Az ettôl
eltérô idôpontokat külön jelezzük.

Falunap 2017’
Május 13-án szombaton 1300 órától,
a tavalyi évhez hasonlóan, a Bács
Megyei Ifjúsági tábor területén tartjuk
falunapunkat a „Fenyôvirágzás Fesz -
tivál” keretén belül. Rengeteg újdon-
ság várja majd a község lakóit, nya-
ralópolgárainkat, illetve a hozzánk
látogató vendégeket. Az idei évben
kézműves termékekbôl álló kirako -
dóvásár, gasztronómiai különleges-
ségek, kimondottan fenyôbôl készült
ételek, italok várják a rendezvényre
érkezôket. 
A délután folyamán sport rendezvé-
nyek, vetélkedôk színesítik a progra-
mot, emellett fôzôversenyt hirdetünk,
melyre csapatok jelentkezését várjuk.
Igyekeztünk kicsikre és nagyokra
egyaránt gondolni a programok szer-
vezésénél. Vendégünk lesz az ISZ -
KIRI Együttes, a pedagógus apukák-
ból létrejött ismert gyermek zenekar,
akik 1600 órától szórakoztatják a
közönséget, melyet követôen 1900

órától pedig színvonalas koncertet 
ad a Unique Együttes, Völgyesi Gabi
énekesnôvel. 
2000 órától pedig kezdetét veszi az
utcabál! (P.P.)

Március hónapban volt látható a Községháza nagytermében a Karádi
Hímzôkör kiállítása. Régóta terveztük, hogy meghívjuk a karádiakat, mutassák
be három kincsüket: a hímzéseiket, a népdalaikat és a táncaikat. Karád volt
ugyanis az otthona a második világháború végén azoknak a régi fenyvesiek-
nek, akiknek a front elôre haladtával el kellett hagyniuk házaikat, és a somogyi
dombok közt megbújó, elzárt település lakói közt élték túl a világégést. 
A két község kapcsolata tehát nagyon is személyes, ahogyan Lombár Gábor
polgármester hangsúlyozta megnyitó beszédében, és ennyi év távlatából is
köszönjük, hogy akkor megosztották velünk azt a keveset, amijük volt, de ami
a túléléshez elegendô volt. 
Schádl Szilárd, Karád polgármestere beszédében bemutatta a falut, kitért
elzártságának elônyeire és hátrányaira is. Mostanában inkább a hátrányait élik
meg a mindennapokban, de ezek a hátrányok eredményezték azt is, hogy fenn
tudtak maradni népművészeti hagyományai, amire építeni lehet, és amit ere-
jükbôl és lehetôségeik szerint támogatnak. „A hagyomány nem a hamu ôrzé-
se, hanem a láng továbbadása” – idézte Szukits Sándorné, a hímzôkör szer-
vezôje Morus Tamást. 
Azok a karádi asszonyok, akik minden kedden összegyűlnek, és akiknek a
munkáit magukkal hozták a kiállításra, ennek szellemében hagyományozzák át
tudásukat. A kiállítás fôszereplôi a kézimunkák voltak, de röviden bemutatta a
DióBanda Kasza Krisztina közreműködésével Karád másik kincsét, a néptán-
cot is. Megismerkedtünk a dudával, mint a karádi éjféli misék jellegzetes hang-
szerével, majd táncház következett. 
Köszönjük a karádiaknak ezt a tartalmas és szép estét!
(A karádi kézimunkákkal és táncokkal a falunapon – május 13-án – újra talál-
kozhatnak az érdeklôdök.)

Vendégünk volt a Karádi Hímzôkör
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Dr. Kovács Árpád 
kitüntetése
A Pécsi Tudományegyetem Sze ná -
tusa 2017-ben Doctor et Professor
Honoris Causa címet adományo-
zott Professzor Dr. Kovács Árpád-
nak. A karok a kari tanács támoga-
tásával évente karonként egy sze-
mély „doctor et professor honoris
causa” avatásra tehetnek elôter-
jesztést, ha a címmel kitüntetendô
hazai vagy külföldi személy a fenti-
eken kívül az Egyetemen folytatott
oktatási, kutatási tevékenysége
révén szoros kapcsolatot tart fenn
az Egyetemmel vagy komoly szol-
gálatot tett az Egyetemnek az okta-
tási feladatok ellátása, az oktatás
színvonalának emelése terén.
Gratulálunk nyaralópolgárunk ki -
tüntetéséhez!

A MARI-ETTA készül a nyárra
Nézz körül! Hozd el!

Hamarosan újra megnyitja termeit az érdeklôdô fenyvesiek, nyaralópolgá-
rok, vendégeink elôtt Fenyves múzeuma, a MARI-ETTA Gyűjtemény. Már
most is gazdag állományát örömmel gyarapítjuk tovább, többek között azért
is, mert a nyáron megépül az a fedett szín az udvaron, ahol a gazdálkodás
eszközeibôl rendezhetünk szabadtéri kiállítást, tovább bôvítve régi életünk
bemutatásának helyszíneit. 

Nézzen körül odahaza! A padláson, a pincében, a fészerben, a garázs-
ban, akár az éléskamrában is! S adjon át a gyűjteményünknek mindent,
amit amúgy talán kidobna. 
Ha volt iparos műhely a családban: régi szerszámait, gépeit. Ha mezô-
gazdasággal, kertészkedéssel kapcsolatos tárgyak maradtak meg, ma
már haszontalan, elfekvô tárgyak: szerszámok, gépek, eszközök, edé-
nyek, adja át a gyűjteménynek! Külön is szeretnénk figyelmet fordítani
a szôlészet-borászat eszközeire, szerszámaira – metszôollótól az oltó-
késig, préstôl a hordóig – s a lovassport, valamint a vadászat, vadgaz-
dálkodás tárgyi emlékeire. A nagyobb terjedelmű, nehezebb darabokat
háztól-házig szállítjuk: hívják fel Kiss Pétert, segít (30/239-5719).
Hiányos a gyűjteményünk a régi háztartási eszközök körében is. Már
nem használt fôzô- és tálalóedények, konyhai eszközök, szerszámok
bizonnyal akadnak még sokfelé a fenyvesi konyhákban, kamrákban.
Természetesen továbbra is várjuk régi fotóit, felmenôi életének doku-
mentumait is.
Akár leltétbe, akár ajándékként mindezeket szívesen fogadjuk a sze-
zont megelôzô, elôttünk álló két hónapban, a községházán vagy a
könyvtárban. 

Fiúk, lányok, diákok – nézzetek körül otthon! Fenyvesiek és nyaralópolgárok
keressenek, kutassanak! Vegyük szemügyre az elfelejtett, a használatból
már kivont tárgyakat, iparosaink leszármazottai, családjaik mai nemzedékei
válogassák össze a használaton kívül került műhelyhagyaték darabjait. 
Ne hagyjuk félbe, amit elkezdtünk!

Lombár Gábor
polgármester

2017 májusi számunk 
lapzártája 2017. április 20.

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

Há zi or vo si ren de lés

Dr. Ve ress Zsolt
há zi or vos

Balatonfenyves Bocs kai tér 1.
Hétfôtôl–péntekig 8–11 

és 13–14 óra kö zött

Gyer mek or vo si ren de lés
Dr. Me ré nyi Éva
gyer mek or vos

Hétfô, Szer da, Pén tek 
12.30–13.30 órá ig

Ügye le ti el lá tás
Mun ka nap okon 16 órá tól 
más nap reg gel 8 órá ig, 

hét vé gén és ün nep nap okon 
a nap 24 órá já ban

Cím: Egész ség ügyi Kht.
Fo nyód, Szent Ist ván u. 23.

Tel.: 85/360-050
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