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Mit is ünneplünk? Hangzik el többször is a kérdés így
május elsô felében, amikor a „Fenyôvirágzás Fesz -
tiválra” készülünk, ugyanakkor a Függetlenség napja is
erre az idôre esik.
Fenyves tavaly ünnepelte születése 120. évfordulóját,
amely az elsô nagy szüret esztendejéhez köthetô, így
annak idôpontja értelemszerűen a szeptember, melyet
nyugdíjasaink rend-
re és tisztességgel
meg is rendeznek, s
ebben segítségükre
van a helyi turiszti-
káért felelôs egye-
sület, de ilyenkor
nem szabad megfe-
ledkeznünk a „civil”
segítôkrôl sem:
Haszon Zsolt és
Lepenyéék (Szôl ôs -
kert Étterem), de
alpolgármesterünk
is kitesznek magu-
kért.
Megvendégelik a ta -
valy már több mint
száz felvonulót.
Önállóságunk nem
ehhez az évfordu -
lóhoz kapcsolódik.
Legtöbbször vala-
hová máshová, más
település közigaz-
gatási rendszerébe
tartoztunk. S csak
epizódnyi idôre le -
hettünk valamelyest
a magunk urai (már
amennyiben akkor
egyáltalán ilyesmirôl szó lehetett – volna), Péter Jóska
bácsi tanácselnöksége hatvanas éveiben.
Az igazi önállóságot hosszú és elég indulatos elôké-
szítés után az 1991. május 12-én tartott helyi népsza-
vazás során nyertük el, köszönhetôen az azt erôs hittel
elôkészítôknek. Ezt a napot tartjuk a „Függetlenségünk
napjának”, ezt ünnepeljük ilyen tájt, s ezért nem
augusztusban, mert néhányan már ezt is kérdezték.
Önazonosságunk egyik lényeges pontja létezésünk

legfontosabb fordulója az önállóság, mellyel úgy gon-
dolom éltünk, s jól sáfárkodtunk. Balatonfenyves ma
nem csak a déli part, de az egész Balaton térségének
legszínesebb, adottságaiban leggazdagabb települése.
A strandjainkról innen a legszebb az északi part,
mögöttünk a Nagyberek a maga természeti csodáival,
miénk (is) a páratlan kisvasút, tavaly óta az impozáns

kikötô. Mind, mind
igazán színes tu -
risztikai adottsá-
gokkal gyarapítja
Fenyves kínálatát.
Ezzel élnünk köte-
lesség, nem kihasz-
nálni felelôtlenség,
mely elsôsorban az
idegenforgalomból
megélni kívánókat
terheli, persze van
felelôssége a köz-
ponti és a helyi tör-
vényhozóknak is.
Mivel a fenyô Ba -
latonfenyves emb-
lematikus növénye
– mert névadója –,
immár évek óta a
tavaszi kikelet ide-
jén ünnepeljük ma -
gát a „fenyôvirág-
zást” is. Ilyenkor
megtisztelnek ben-
nünket szomszéda-
ink, testvértelepülé-
seink képviselôi. 
Ünnepi közgyűlé-
sünkön errôl is
meg emlékezünk,

színes programmal mutatjuk meg magunkat tavaszi
vendégeinknek, és kitüntetjük azokat a kiemelkedô
munkát teljesítôket, akik sokat tettek hozzá Ba la -
tonfenyves sikeréhez.
Köszöntsük hát együtt a május 13-i Falunapon is hir-
detve az együtt munkálkodás értelmét, eredményét a
Bács megyei Ifjúsági tábor területén.
Mindenkit tisztelettel hívok. 

(Lombár Gábor)

A Falunapok hétvégéjén nyitva tart, látogatható
helytörténeti gyűjteményünk a Mari-Etta villában.
Május 12-én, pénteken 16.00–17.30, május 13-án
szombaton 11.00–13.00 és május 14-én vasárnap
12.00–14.00 óra között.
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2017. április 27.-én tartottuk a
képviselô-testület munkaterv sze-
rinti ülését, melyen nyolc napiren-
det tárgyaltunk. A háziorvosi szol-
gálat 2016. évi munkájáról szóló
tájékoztató keretében dr. Veress
Zsolt tájékoztatást adott a rende-
lési idôvel és a mentôszolgálat
működésével, valamint a Marcali
Kórház jelenlegi helyzetével kap-
csolatban felmerült kérdésekre.
Hidvéginé Molnár Csilla a védô-
nôi szolgálat elmúlt évi tevékeny-
ségérôl szóló írásos anyagát ki -
egészítette azzal, hogy a tavalyi
évtôl a Marcali Kórházban meg -
szűnt a szülészeti osztály, ahol a

szülések kilencven százaléka zaj-
lott, így a fenyvesi kismamák
kénytelenek lesznek más kórhá-
zat felkeresni.
A Fonyódi Járási Szociális, Csa -
lád- és Gyermekjóléti Központ
munkájáról szóló beszámoló ke -
retében megismerhettük az intéz-
mény megbízott vezetôjét, Faze -
kas Alízt, aki tájékoztatást adott a
helyi családsegítô és a szolgálat
munkájáról. A védônô, az iskola,
az óvoda és a családsegítô szol-
gálat tájékoztatása alapján elké-
szített gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámolót a
testület megtárgyalta és jóvá-

hagyta, melyet ezt követôen meg-
küldenek a Somogy Megyei Kor -
mányhivatal részére.
Babaics Attila tanyagondnok tájé-
koztatta a képviselô-testületet a
tanyagondnoki szolgálat tavalyi
tevékenységérôl.
A polgármesteri jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehaj-
tásáról, az elôzô testületi ülés óta
történtekrôl a testület elfogadta.
Döntése alapján az elôzô évek-
hez hasonlóan pályázatot nyúj-
tunk be lakossági víz- és csator-
naszolgáltatás támogatására a
Magyar Államkincstárhoz, vala-
mint a Vörösmarty utcai járda fel-
újítására vonatkozóan a Belügy -
misz té riumhoz. (Lombár)

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

Hamarosan újra megnyitja termeit az érdeklôdô fenyvesiek, nyaralópolgárok, vendégeink elôtt Feny -
ves 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 garázsban, akár az éléskamrá-
ban is! S adjon át a gyűjteményünknek mindent, amit amúgy talán kidobna. 
Ha volt iparos műhely a családban: régi szerszámait, gépeit. Ha mezôgazdasággal, kertészke-
déssel kapcsolatos tárgyak maradtak meg, ma már haszontalan, elfekvô tárgyak: szerszámok,
gépek, eszközök, edények, adja át a gyűjteménynek! Külön is szeretnénk figyelmet fordítani a
szôlészet-borászat eszközeire, szerszámaira – metszôollótól az oltókésig, préstôl a hordóig –
s a lovassport, valamint a vadászat, vadgazdálkodás 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 tálalóedé-
nyek, konyhai eszközök, szerszámok bizonnyal akadnak még sokfelé a fenyvesi konyhákban,
kamrákban. Természetesen továbbra is várjuk régi fotóit, felmenôi életének dokumentumait is.
Akár leltétbe, akár ajándékként mindezeket szívesen fogadjuk a szezont 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, csa-
ládjaik mai nemzedékei válogassák össze a használaton kívül került műhelyhagyaték darabjait. 
Ne hagyjuk félbe, amit elkezdtünk!

Lombár Gábor
polgármester
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Nyílt nap a Kisfenyô óvodában

Egy borúsnak induló áprilisi délelôtt kinyílt a Kisfenyô Óvoda dí -
szes kapuja, hogy a jelenlegi és a leendô ovisok szülei betekintést
nyerjenek az óvoda mindennapjaiba.
Egy kiscsoportos és egy nagycsoportos gyermek édesanyjaként
komoly kihívás elôtt álltam, hogy mindenhol jelen legyek, de
mégse maradjak le semmirôl. A nagycsoportos gyerekek fele idén
szeptemberben már az iskolapadot fogja koptatni, így az iskolai
felkészítés is jelentôs szerepet kap a mindennapokban. A nyílt
nap során a nagyok megmutatták mennyire jól számolnak és
milyen tájékozottak a nagyvilág dolgairól. A szabad játék mellett
ôk már hosszabb ideig is tudnak figyelni az óvónénikre. 
A kiscsoport hamar megtelt érdeklôdô, apró totyogókkal. Az idei
évben szép számmal bôvült a csoport létszáma és szeptembertôl
is több kisgyermeket várnak az óvodába.
A picik körjátékokkal és énekekkel kedveskedtek a gyerekeknek
és szülôknek, majd kreatív foglalkozás keretében tavaszi képet
készíthettek közösen.
A délelôtt során lehetôség nyílt rá, hogy a leendô szülôk megis-
merjék az óvodapedagógusokat és a dadus néniket, valamint
megtekintsék a csoportszobákat, a sószobát és a hatalmas, udva-
ri játékbirodalmat. Ebéd elôtt a nap is kisütött végre, így a nyílt nap
egy közös udvari játékkal zárult.
Nagyon jó érzés volt betekinteni kicsit az életükbe, hiszen az óvoda
a gyermekeink második otthona. Igazán fontos, hogy szeretô közeg
és minden igényüket kielégítô épület és eszközkészlet álljon a ren-
delkezésükre. A Kisfenyô Óvodában ehhez minden feltétel adott!

Vörös Andrea

Révbe értünk
Balatonfenyves Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 

Önt, családját, barátait és ismerôseit
2017. május 11-én (csütörtökön) 18.00 órára
Emôdi Gábor – Farkas Tamás – Haszon Zsolt

„Révbe értünk” című fotókiállításának megnyitójára.
Helyszín: Községháza nagyterme

Köszöntôt mond Lombár Gábor polgármester
A kiállítást megnyitja dr. Deák Gábor

Közreműködik: Császár-Bíró Lenke Karola
A kiállítás június 16-ig látogatható 

a Polgármesteri Hivatal nyitva tartási idejében!

A BALATONFENYVESI FEKETE
ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 
MÁRCIUSI, ÁPRILISI
VERSENYEREDMÉNYEI

Zrínyi Ilona megyei matematikaverseny
Marcali:
Rózsahegyi Dávid 30. hely a 179 résztve-
vôbôl
Blum Barnabás 15. hely a 229 résztvevôbôl.

Diákolimpia körzeti teremlabdarúgás
Marcali:
II. korcsoport 3. hely
Baranyai Bálint, Dancs Kristóf, Elekes
Gyula, Herbel Kornél Zoltán, Kôvári Karina,
Mayer Dávid, Orbán Barnabás, Tóth Mátyás

Alapműveleti körzeti matematikaverseny
Balatonlelle:
Járdánházy Dominik Zsolt 2/25
Rimmer Fruzsina 10/25

Gamási körzeti nyelvhelyességi verseny:
3. osztály:
Blum Barnabás 1. hely
4. osztály:
Orbán Zsófia 2. hely
7. osztály:
Hoffmann Hédi 3. hely

Barátunk a természet körzeti természet-
ismereti verseny Öreglak:
Sólyom Diána 2. hely
Kemény Zsombor 3. hely
Hodován Zsófia 5. hely

Balatonkeresztúri körzeti matematika-
verseny:
Blum Barnabás 6. hely
Járdánházy Sámuel Balázs 6. hely
Dancs Kristóf 5. hely

Költészet napi szavalóverseny alsó ta -
gozat
1-2. osztály
Buza Ilka 1. hely
Török Noel József 2. hely
Barnaki Bianka Zsuzsanna 3. hely
Szebényi Lili különdíj
3-4. osztály
Szathmáry Sára 1. hely
Mayer Dávid 2. hely
Szemán Szilárd Ákos 3. hely
Horváth Gábor Botond különdíj

A Gyermekjóléti és Családsegítô Szol -
gálat (Balatonfenyves, Köl csey u. 30.)
év közben is várja az adományokat, a
felajánlásokat: tartós élelmiszer, ruha,
cipô. Kö szönjük segítségüket! 
Az éves „Ruhabörze” lista a kö vetkezô:
június 8., augusztus 24., szeptember
21., október 19., no vember 16., decem-
ber 14. Az ettôl eltérô idôpontokat
külön jelezzük.
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó mes-
ter vállalom régi tetôk felújítását, új
tetôszerkezetek ácsolását, fedését,
valamint belsô burkolást és gipsz-
kartonozást, kerti pihenôk, tera-
szok, kocsibeállók elkészítését.
Balatonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.:
30/387-6573.

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

– Számítógépek javítását, karbantar-
tását vállalom. Orbán János Tel.:
70/379-8301.

– Kôműves és burkoló munkát válla-
lok. Zrínyi Péter 30/236-1537.

– 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 végzettség -
gel, helyi lakosként segítek régi tár-
gyai értékének megállapításában,
értékesítési tanácsadással, díjtalan
kiszállással. Telefon: 30/939-1039
Bózsing György Dráva utca 70.

– Pernecz József ács-állványozó,
vállalom régi tetôk felújítását, belsô
tetôterek, falak burkolását, tera -
szok, tornácok, autóbeállók, pavi -
lonok készítését. Tel.: 70/347-0951.

– Balatonfenyvesen állomásközeli
tehermentes 880 m2-es építési te -
lek 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.

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

– Ezermester javít kerékpárokat,
ház  tartási 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 Bala ton -
fenyves, Vörösmarty u. 43. www.
fenyvesipecapont.hu tel.: 20/258-
8600 Élôcsalik, etetôanyagok hor-
gászbotok szerelékek horgászfel-
szerelések.

– 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.

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

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

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

– Kb. 10 m vasból készült bontott ke -
rítéselemek, kiskapu, nagykapu, 

1 db felújítandó kempingkerékpár
és 1 db 5 ágú bézs színű csillár
eladó. Tel.: 30/362-8919 groszgyu-
lane@gmail.com

– Eladó Jamaha jog tip-u 50 cm3-es
kismotor kis motorhibával tartalék
alkatrészekkel, alkatrész haszná-
latra 25 000 Ft-ért. 20/253-3160;
70/420-4622.

– Eladó 175/65/R15 20 000 km-t
futott téligumi és Grande Punto
tetôcsomagtartó. 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. 30/6204334. 

– Nyári munkára (07.01–08.30) 18 év
feletti eladót keresünk Balaton feny -
vesen a dohányboltba, érd. 30/620-
4334 

– 17 szobás szálláshelyére ke resünk
szoba asszonyt, takarítót, büfé,
sörözô vezetôt, pultost.  Ha tá rozott
idejű munkaviszonyra. Bé re zés,
megegyezés szerint. Jelent ke zés:
30/332-2185 telefonszámon.

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

– Árvácska, primula, egynyári virá -
gok, futó-álló muskátlik, szegűk, fű -
szernövények értékesítése terme-
lôi áron áprilisban és 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. Üzem -
 képes szép állapotban, nem ütött
kopott. Érdeklôdni: 30/282-0041.

– Sarok ülôgarnitúra újszerű állapot-
ban eladó 215×145×73 cm. Ugyan -
itt garázsvásár. Cím: Fenyvesi utca
167. Tel.: 20/445-9730.

– Bejárati ajtót kültérre, egyszárnyút,
aknafedlapot, kerítésoszlopot, dró-
tot vennék. 30/692-6654.

– Naphal Büfé
Május 1.-tôl minden nap nyitva!!!
Szeretettel várja kedves vendé-
geit!!!

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

AP RÓ

2017 júniusi számunk 
lapzártája 2017. május 20.
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Festménykiállítás

Czine Lajos és Czine Gábor: apa és
fia közös kiállítása nyílt meg április 
3-án a Községháza nagytermében. 
A fiú, Czine Gábor fényképez, az
apa, Czine Lajos fest. A festmények
témája nyaralások alkalmával felke-
resett városok utcái, Budapest, és
természetesen a Balaton. A kiállítást
Lombár Gábor polgármester nyitotta
meg. Közreműködött Császár-Bíró
Lenke Karola.

Barátságos 
húsvétvárás
A tavaszi szünet elsô napján, április
13-án délutánra a Községháza nagy-
termébe hívtuk és vártuk a kicsiket,
nagyokat, családokat, hogy közösen
készüljünk a húsvétra. A Varázs -
hangok Egyesület segítségével a
nagyterembôl zsibongó játszóházat
varázsoltuk pár óra erejéig. A legki-
sebbeket babajátszóház várta puha
játszószônyegen, a nagyobbak logi-
kai és társasjátékok segítségével
kapcsolódhattak ki. Annyiféle érde-
kes és szórakoztató játék állt rendel-
kezésre, hogy esélyünk sem volt
mindegyiket kipróbálni.
Leginkább mégis a kézműves asztal-
nál volt tolongás: gyerekek, anyukák,
nagymamák együtt festették az elôre
kifújt tojásokat, készítettek könyvjel-
zôt, szalvétatartót, húsvéti ablak-, és
ajtódíszeket.
A játékot követôen Horváthy Petra
helyettes református lelkész köré
gyűlt a társaság, aki rövid elôadást
tartott a húsvéti ünnepkörrôl, majd,
amíg idônk engedte, kötetlen beszél-
getést folytattunk vele hitrôl, vallásról,
hagyományokról. (S. B.)

Pünkösd ünnepe
A Húsvét utáni ötvenedik napon ünnepeljük, melyben az Egyház születésnap-
járól, a Szentlélek eljövetelérôl, ajándékainak kiáradásáról emlékezünk meg.
Pünkösd a görög „pentekoszté” szóból ered, jelentése ötven. A liturgiában 
a Húsvét beteljesedésének ünnepe. Általánosságban az ötvenedik nap a
Szentlélek eljövetelének ünnepnapja az (Ap Csel 2,1) elbeszélésének alapján.
Az Ószövetségben a zsidó nép ünnepe volt, ahol a befejezett aratás és a
Sínai-hegy lábánál kötött szövetséget (Mózes ekkor kapta meg Istentôl kôtáb-
lán a törvényeket, a „Tízparancsolatot”), valamint az új kenyér napját ünnepelték
a Pészah (Húsvét) szombatját követô ötvenedik napon Sabouthkor (szombat). 
Jézus mennybemenetele elôtt (ami 40 nappal a föltámadása után történt) meg-
ismételte és megígérte a Szentlélek eljövetelét: „megkapjátok a Szentlélek
rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és
Szamariában, sôt egészen a föld végsô határáig.” (Ap Csel 1,8). A várakozás
és a készülôdés idôszakában mind együtt imádkoztak az apostolok, a tanítvá-
nyok, az asszonyok és Jézus anyja, Mária. Amikor elérkezett Pünkösd napja,
és mind egy helyen voltak a tanítványok, Jézus elküldte a Szentlelket:
„Egyszerre olyan zúgás támadt az égbôl, mintha csak heves szélvész közele-
dett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek
meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöl-
tötte a Szentlélek, és különbözô nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a
Lélek szólásra indította ôket” (Ap Csel. 2,2-4). 
Megkapták a Szentlélek ajándékát, és feladatuk volt kiárasztása és hirdetése:
az egyetemes megértést az emberek között Jézus Krisztusban. Péter apostol
szavára több ezer ember tért meg, és belôlük alakult ki az elsô keresztény
közösség. Az elsô bérmálás pünkösdkor volt, amikor az apostolok megkapták
a Szentlelket. Érett felnôttek voltak, imával és várakozással készültek az ünnep-
re. Lelkükben benne volt, hogy Krisztusért és születô Egyházáért adják életüket.
Az elsô századokban az Egyház olyan fiatalokat, illetve felnôtteket fogadott be
teljes értékű tagként közösségébe, akik éretten felkészültek a szentségek
vételére. A krisztusi közösségbe való bevezetés szertartásaihoz tehát azokat a
hitjelölteket engedték, akiket az Egyház megbízottjai érettnek találtak a nagy-
korú keresztény életre. A bérmálás megerôsít abban, ami a keresztségben
elkezdôdött. A bérmálásban a megkeresztelt – most már felnôttként – maga
vállalja azt, amit a keresztségben szülei vállaltak helyette: a krisztusi életet és
küldetést. S odaadására válaszul a Szentlélek új módon tölti el ôt és megerô-
síti, hogy képes legyen a nagykorú keresztény életre. Pünkösd ünnepén kívá-
nom, hogy mindenki így fogadja ezt a napot, ahogyan ebben a versben is szól:
„Pirospünkösd napján/ az Úr keres téged,/ Zúgó szelek szárnyán/ Lelkét küldi
néked./ Fogadd szeretettel/ a mennyei lángot,/ növeljen szívedben/ hitet, bol-
dogságot” (Bolla István)

Költészet Napja

Idén magyar költôk megzenésített verseivel, a szekszárdi Holló Együt -
tessel ünnepeltük a Költészet Napját
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR
2017.04.01–2017.12.31

Balatonfenyves–Imremajor

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR
2017.04.01–2017.12.31

Balatonfenyves

A hulladékkezelési matricát a gyűjtôedény jól lát ható
részére szíveskedjenek felragasztani, és az elôzô
évi matricákat kérjük az edényrôl eltávolítani!
A hulladékot a nappali szállításnál reggel 7 óráig,
éjszakai szállításnál 18 óráig lehet az ingatlan elôtti
közterületre kihelyezni.
A késôn kihelyezett gyűjtôedény ürítését a közszol-
gáltató nem köteles pótolni.
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A Balatonfenyvesi Turisztikai
Egyesület a 2017-es nyári sze-
zonra nyelvtudással és helyisme-
rettel rendelkezô fiatalokat keres
turisztikai információs irodai,
illetve vízibicikli kölcsönzôi fel-
adatok ellátására. Jelentkezni
önéletrajz leadásával lehet az
egyesület irodájában hétköznap
8–16 óráig (Kölcsey u. 14.).

II. Nemzetközi Veterán 
Járműtalálkozó és
Kiállítás 2017. június 9–11.

A tavalyi nagysikerű debütálás után
ismét, még több különlegességgel
rendezzük meg a veterán járműtalál-
kozót településünkön. Az ország min-
den szegletébôl, sôt, határon túlról is
ér keznek szárazföldi, vízi és légi köz-
lekedésre alkalmas, korosabbnál
korosabb járművek. Megtekinthetôek
lesznek az elmúlt évszázadok külön-
féle közlekedési eszközei, többek
között a velocipéd (a kerékpár ôse),
autók, motorok, hajók, veterán vasúti
járművek. 
Számos különleges kísérôprogram-
mal is készülünk: tűzoltó-, és harcá-
szati bemutató, veterán jármű auk-
ció, légi parádé és vitorlásverseny
várja az érdeklôdôket a Fenyves
Yacht Club és a Kultúrtér területén,
valamint hôlégballonozási és helikop-
terezési lehetôség az autópálya-
lehajtó mellett kijelölt ideiglenes re -
pülôtéren.
A részletes program hamarosan elér-
hetô lesz a Balatonfenyvesi Turisz -
tikai Egyesület irodájában.

Karate
Április 9-én vasárnap rendezték meg a budapesti Láng Sportcsarnokban a
Nyílt Shito Országos Bajnokságot, ahol 35 klub több mint 600 versenyzôje
mérette meg magát. A Balaton Budo – köztük sok fenyvesi karatéssal – népes
csapattal képviseltette magát és talán még sosem született ennyi szép ered-
mény! Gratulálunk nekik!
Sárdi Nóra utánpótlás kata 10–11 éves ezüstérem, kumite bronzérem, Sólyom
Márkó utánpótlás kata 9 éves bronzérem, kumite aranyérem, Drenkovics
János utánpótlás kata 10–11 éves ezüstérem, kumite ezüstérem, Dömötör
Marcell 10–11 éves haladó kata bronzérem, kumite aranyérem.

Labdarúgás
Elsô alkalommal lépett pályára egyesületünk U7-es és U9-es csapata. Április
1-én volt a torna, és nem vicc: U7-es csapatunk nem talált legyôzôre! 
U9-eseink is remekül helytálltak. Két gyôzelem és két vereség a mérlegük.
Hajrá Fenyves!

Szivacskézilabda
Hosszú várakozás és sok havi munka
után 2017. április 23-án végre pályára
léphetett az U9-es leány szivacskézi-
labda  csapatunk. Balaton keresztúron
két mérkôzésen volt lehetôségünk
megmérettetni magunkat, ami a vára-
kozásnak és a lámpaláznak megfele-
lôen alakult. Nagyon büszkék vagyon
a lányokra, hiszen minden edzôi uta-
sítást betartottak, és lelkesen játszot-
ták végig életük elsô két mérkôzésü-
ket. Reméljük, hogy a május 21-én
megrendezésre kerülô balatonsze-
mesi fordulóban már nagyobb sikere-
ket könyvelhet el csapatunk.
Csapat tagjai: Csabi Sára, Hilszen ráth
Alina, Hermann Zsuzska, Hosszú
Adrien, Váradi Bíborka, Vinkler Zorka.
Edzôk: Bakos Zita, Csabi Péter. 

(Cs. P.)

Sportegyesületünk hírei
Nyuszi Futás
Az idôjárás kegyes volt hozzánk. Kellemes tavaszi idôben teljesítettük a 
3,7 kilométeres távot. Most sem az idô volt a lényeg, hanem a részvétel!
Köszönjük mindazoknak, akik jelen voltak és segítették rendezvényünket!
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