
BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIV. évfolyam    2017. JÚLIUS

Tisztelt Polgármester Úr, Tanácselnök Asszony,
Sztaroszta. kedves Barátaink! Háromnegyed
évezred, 750 esztendô, hét és fél évszázad! Még
kimondani is tiszteletre méltó, fôleg akkor, amikor
egy településrôl beszélünk. 
Egy településrôl, amelynek az innen közel 800 ki -
lométerre lévô Balatonfenyvesnek, Magyar or szá -
gon, immár tizenegy esztendeje köze van, a  köl-
csönös megbecsülésen és barátságunkon nyug-
vó együttműködési okiratot
2006-ban írtuk alá. Kö -
szönet mindazoknak akik-
nek ehhez bármilyen közük
is volt.
Tiszteletre méltó módon állt
ekkor ezen kezdeményezés
mellé Leszek Kulka, a já rás
akkori vezetôje, a szta -
roszta, illetve a tanács elnö-
ke, Sztaniszlaw Szcotka, az
akkori polgármester, Wla -
dis law Ula towski – aki nél-
kül a kapcsolat létre sem
jöhetett volna –, s a közös
nyelvünk, Elwira Wito.
Ettôl az idôtôl kapcsolatunk
intenzív, és azt teljesíti,
amire vállalkoztunk. Vállal -
tuk hogy elsôsorban gyer-
mekeinken keresztül meg-
teremtjük azt az együtt -
működést, amely azóta élô,
hisz gyermekeink minden
esztendôben találkoznak 
a három partner iskola 
diákjai – az erdélyi Ze te -
váralján vagy éppen nálunk, a Ba laton partján,
Balaton feny vesen, s most éppen itt Önök nél –
egymással.
Mondhatom hogy a várakozás felett működik amit
több mint tíz esztendôvel ezelôtt megfogalmaz-
tunk. 
Hálás vagyok, hogy oly sokan fontosnak tartották
hogy a kapcsolatot életben tartsák, és mindent
megtesznek hogy gyermekeink igazán jól érezzék
magukat. 
Polgármester Úrnak külön köszönet hogy az idei
falunapunkra elhozta hozzánk azokat a kis zené-

szeket, akik nagyon kedves műsort adtak elô
nálunk. Köszönet a gyermekek zenetanárainak s
a szülôknek hogy elkísérték a gyerekeket erre 
a hosszú útra.
Nálunk úgy szokás, hogy a születésnapot a csa-
láddal, és az igazán jó barátokkal együtt ünnepel-
jük. Hát mi itt vagyunk most: Zduny ünnepe, a
város eredményei a mi örömünk is, a barátok osz-
toznak az örömben és a bánatban egyaránt. 

A ragaszkodás egymáshoz
népeink között már évezre-
des hagyomány, mindnyá-
jan tudjuk hogy ezer szállal
kötôdik történelmünk ese-
ményekkel, de közös törté-
nelmi személyiségekkel –
legendás ez a kapcsolat.
Több alkalommal is, amikor
baj volt, számíthattunk egy-
másra, otthont adtunk a
menekülôknek, segítettük
harcukban a szabadságra
vágyókat, sôt, sok esetben
rokoni kapcsolatba is kerül-
tünk.
Népeink szeretik és tisztelik
egymást, mivel a lengyel és
a magyar lelkülete nagyban
azonos, mindkét nép igaz-
ságszeretô, a szabadságot
szinte a legfontosabbnak
tartja, kedves, szereti s tisz-
teli a vendéget, a barátjáért
mindenre képes.
A város születésnapján
kívánok Zduny minden pol-

gárának minden jót, boldogulást, ehhez egész -
séget, és erôs hitet, meghajtva a fejem a város
nagyjai elôtt, akik az elmúlt hét és fél évszázad-
ban munkálkodásukkal lehetôvé tették, hogy most
itt ünnepelhetünk. Ahogy a biblia üzeni mindnyá-
junknak: „Bízd a múltat Isten kegyelmére, bízd a
jelent Isten szeretetére, bízd a jövôt Isten gondvi-
selésére”. Isten éltessen Zduny!

(Lombár Gábor ünnepi beszéde testvérváro-
sunk, Zduny, születése 750. évfordulójának
ünne pén)

A pódiumon Thomas Chudi polgármester,
Lombár Gábor és Wladislaw Ulatowski volt
polgármester, az ünnepelt és a tolmács:
Elwira Wito
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A nyári szezon elôtti utolsó munkaterv szerinti ülését kezdte meg reggel 8 óra-
kor a testület június 29-én.
A polgármesteri jelentésben a lengyelországi látogatásról, gyermekeink utazá-
sáról is szó esett. Nagyon szép élményekkel érkeztek haza a mi és az erdélyi
testvértelepülésünkrôl érkezett gyermekek, vendéglátóink minden szempont-
ból jó házigazdák voltak. A fenyvesi és a zeteváraljai diákok kedves és színvo-
nalas műsorral köszöntötték a 750 esztendôs várost ünneplôket.
Átadtuk a Fenyves Községért kitüntetô címeket Wladyslaw Ulatowski (Zduny)
és Irena Rekosiewicz (Sulmierzycei) korábbi polgármestereknek, akik a part-
nerkapcsolat létrehívásában és annak működtetésében végzett áldozatkész
munkájukkal érdemelték azt ki. Külön öröm volt a küldöttség számára, hogy a
polgármester asszonynak saját településének (Sulmierzyce) 560 éves évfor-
dulójára rendezett ünnepségén adhattuk át a díjat.
Döntött a testület a 2017/2018 nevelési évben indítandó csoportokról és az
intézmény nyitva tartásáról, mely szerint hétfôtôl péntekig 6.30–17.30 között
tart nyitva a gyermek intézmény.
Elfogadta változatlan tartalommal a testület a fenntartható fejlôdés helyi prog-
ramjának (Local Agenda) felülvizsgálatát, mely a készülô pályázataink okán
vált szükségessé.
Meghirdetés után a Fenyvesi u. 2 szám alatti, a község tulajdonában lévô
üzlethelyiség bérleti jogosultja az egyetlen pályázatot benyújtó nagykanizsai
székhelyű EURO-ÉP SZERVIZ Kft. lett.
Megbízást adott a testület a Településképi Arculati Kézikönyv Településképi
rendeletének elkészítésére, mely munkával a rendezési tervünk készítôjét
ARKER Stúdiót bíztuk meg.
A Nagystrandon az ugráló asztal működtetésének pályázatát egy esztendôre
1,5 millió forint + ÁFA összegért hirdeti meg a hivatal, amennyiben ezen tevé-
kenységre több ajánlat tevô is lesz, licit tárgyalásra kerül sor.
Törvényi kötelezettségünknek eleget téve rendeletet alkotott a testület a helyi
népszavazásról szóló szabályozás rögzítésére.
A 8 éve megalkotott helyi beszerzési szabályzatunkat módosította a jelen tör-
vényi, és felsôbb jogszabályi elôírásokhoz a képviselô testület a beszerzési
értékhatárokat a beszerzések százalékához rendelve, kötve, a szabályzatot
egységes szerkezetbe foglalva.
Dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyzô beszámolt a testületnek a Polgármesteri
Hivatal múlt évi tevékenységérôl, melyet a testület, megköszönve azt, elfo-
gadott.
Egy lakáscélú támogatást ítélt meg a testület egy Balatonfenyves (Imre 
majori) kérelmezônek, számára tíz esztendôre 300 ezer forint kamatmentes
kölcsönt biztosítva lakása felújításához.
Döntött a testület a település csapadékvíz elvezetô rendszerének közbeszerzô
tanácsadói feladataira kiírandó pályázatról.
Az ülés utolsó napirendjeként foglalkozott a testület a Vitorlás Egyesület ideig-
lenes móló használatának módjával, annak fizetendô bérleti díjáról.
A testületi ülés után a meghívottak a testület tagjaival Fenyvesrôl, a település
fejlôdési, fejlesztési irányairól beszélgettek. Dr. Veress Zsolt háziorvos, az
óvoda, és az iskola vezetôi, valamint a fôépítészünk részvételével több jó ötlet
is elhangzott a tanácskozáson. Többek között, hogy a meglévô értékeink erô-
sítésével kell még kedveltebbé tennünk településünket, és nem csak a nyári,
hanem az üdülési idényen kívüli idôszakban is.
Szerencsések vagyunk hogy nevelési oktatási intézményeink az átlagon felüli
munkájukkal kedveltek a környezô településeken élôk körében, földrajzi adott-
ságaink kiválóak, a település közbiztonsága, egészségügyi, szociális ellátott-
sága kedvelt a nálunk letelepedni vágyók körében, akik egy sajátos rétegét
képezik Fenyvesnek. Sok teendônk van a településkép védelmében, az elha-
nyagolt, gondozatlan ingatlanok rendbe tételében, keressük a legjobb, és leg-
hatékonyabb megoldásokat. Az érintett ingatlanok tulajdonosainak, kezelôinek
megkeresésével haladéktalanul megkezdjük a kérdéskör rendezését.
(Lombár)

A községházáról jelentjükMari-Etta Helytörténeti
Gyűjtemény

2017. június 24–augusztus 20-ig
kedd–szerda–csütörtök–péntek:
10.00–12.00; 13.00–16.00 óráig
szombat–vasárnap 11–13 óráig

hétfô: zárva

A Községi Könyvtár 
nyitva tartása

2017. július 3-tól augusztus 18-ig:
hétfôtôl péntekig:

09.00–12.00; 13–16.00 óráig
telefon: 85/887-651

e-mail:
konyvtar@balatonfenyves.hu

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 

Július 3–9.
Arany Kígyó Gyógyszertár

Balatonboglár
Július 10–16. 

Isteni Gondviselés Gyógyszertár
Fonyód

Július 17–23.
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves

Július 24–30.
Magyar Korona Gyógyszertár

Balatonlelle
Július 31–aug. 6.

Három Királyok Gyógyszertár
Balatonboglár

Augusztus 7–13.
Mária Gyógyszertár Balatonlelle 

Ügyeleti idô zárástól 
az alábbi idôpontig:

2017.07.01–2017.08.31.: 
H–V: 22 óra
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Lengyelországi táborunk

2017-ben ismét lehetôséget kaptunk, hogy Lengyelországba utazzunk az
Erdélybôl érkezett gyerekekkel együtt. Június 23-án indultunk a nagy útra.
Másnap délelôtt Zduny helytörténeti múzeumába látogattunk el, ahol sok érde-
kes dolgot tudtunk meg a városról. Ezután elsétáltunk a fôtérre, ahol nagyon
finom fagylaltot ehettünk. Ebéd után elindultunk a sportpályára, ahol részt vet-
tünk a Zduny alapírásának 750. évfordulójának alkalmából rendezett rendez-
vénysorozaton. Volt vidámpark is sok érdekes játékkal, amely nagy sikert ara-
tott köreinkben. A fly shake nevezetű játék és a ringlispil volt a legnépszerűbb.
Miután jól kijátszottuk magunkat egy koncertet is meghallgattunk, majd egy
tűzzsonglôr elôadását néztük meg.
Vasárnap délelôtt ünnepélyes faültetésen vettünk részt, ahol Balatonfenyves
és Zeteváralja küldöttei a saját földjükrôl származó fenyôt telepítettek el itt. 
Az erdélyi gyerekek Székelyföld zászlóját is átadták Zduny polgármesterének.
Ezután mindenki sportos ruhát vett magára, majd egy barátságos focibajnok-
ság vette kezdetét a három nemzet között, ahol mi végeztünk a legelôkelôbb
helyen. Délután fürdôruhát húztunk és elindultunk Krosnicébe egy aquapark-
ba, ahol mindenki kedvére csúszdázhatott és úszhatott! Este ismét elmentünk
a sportpályára, elôadtuk zenés műsorunkat, amivel nagy sikert arattunk.
Hétfôn reggel Wroclawba látogattunk, ahol megnéztük Lengyelország legna-
gyobb és legrégebbi álltkertjében a híres Afrikariumot. Nagyon sok vízben élô
állatot csodálhattunk meg a hatalmas akváriumokban. Ezután megnéztük a
város legmagasabb épületét, az úgynevezett Sky Towert, ami 50 emeletes és
220 méter magas. A 49. emeleten levô kilátóból csodálhattuk meg a fantaszti-
kus panorámát, a lábunk elôtt terült el az egész város! Ezt követôen elmentünk
a Jump Worldbe, ahol nagyon sok trambulinon ugrálhatott és szaltózhatott min-
denki. A trambulinok után körbesétáltuk a város fôterét, ahol rátaláltunk egy
fagyizóra, és három hatalmas gombócnyi fagyit kapott mindenki. A fagyit hatal-
mas lapátokkal rakták a tölcsérekbe!
Kedden reggel ellátogattunk Goluchówba a Leszczynski család kastélyához,
amit sajnos csak kívülrôl tudtunk megcsodálni. Hatalmas sétát tettünk a kas-
tély melletti gyönyörű parkban, ahol bölényeket is nézhettünk. Ezután elmen-
tünk Piaskachba egy tóhoz fürdeni. A tó mellet felépített kalandparkban sokan
próbára tettük a bátorságunkat! Miután eleget fürödtünk, egy kisvonattal kör-
bejártuk Ostrowot, majd a városnézés után mindenki kedvére vásárolhatott.
Este eljöttek a lengyel gyerekek elköszönni tôlünk, és aláírni a pólóinkat, sap-
káinkat, amiket a búcsúvacsora után kaptunk!  
Hajnalban fájó szívvel búcsúztunk az ismerôs tájaktól, várt ránk a hosszú út.
Köszönjük mindazoknak, akik lehetôvé tették számunkra ezt a felejthetetlen
utazást! Nekem személy szerint ez volt egész életemben a legjobb táborom,
remélem jövôre Erdélyben is ugyanilyen jó lesz!!!

Hegedüs Julianna Alma

Nemzeti Összetartozás
Napja

Elôadással, majd másnap ünnepi
műsorral emlékeztünk meg idén a
Nemzeti Összetartozás Napjáról.
Segyevy Dániel, a Lipcsei Egyetem
doktorandusza tartott vetítôképes
elôadást „Térképművek Trianon ár -
nyékában” címmel. Az ünnepség
keretében a Balatonfenyvesi Fekete
István Általános Iskola tanulói Kö -
vesdi Éva felkészítésével műsorral,
Lombár Gábor polgármester gon-
dolataival, Bolla István plébános és
Horváthy Petra tiszteletes asszony
imával, illetve személyes gondola -
tai val emlékezett meg Magyaror -
szág sorstragédiájáról.

Lelkó Attila sikere
A 2017. június 10–11-én megrende-
zett Keszthely Triatlon Középtávú
országos bajnokságon (táv: 1,9 km
úszás, 90 km kerékpározás, 21 km
futás) 4:59 idôeredménnyel korosz-
tályában (55-59 évesek) aranyér-
met szerzett Lelkó Attila. Gratulá -
lunk!
A következô nagy megmérettetésén
(OB-k, Ironman után) a Budapesti
Vizes VB nyíltvízi, 3 kilométeres
ver senyszámában senior kategóriá-
ban indul, amelyet Balatonfüreden
rendeznek. Szurkoljunk érte!

VÉRADÁS
A Vöröskereszt véradást szervez
július 13-án, csütörtökön 10 és 
15 óra között a Községházán.
Számítunk a fenyvesiekre!

FSE-hírek
Június 4-én elsô alkalommal ren-
deztük szezonnyitó strandfutásun-
kat. Magasan állt a hômérô higany-
szála, de azért így is szép számmal
összejöttünk. A táv kb. 6,5 km volt, a
Csalogány strand és a Balatonfeny -
ves-alsói strand között. Volt résztve-
vônk Szentlôrincrôl, még Kecs ke -
métrôl is. A verseny abszolut gyôz-
tese Németh László lett! Gratu lá lunk
neki, és mindenkinek, aki velünk
futott! Köszönjük a felajánlásokat a
Coctail Terasznak, Barna Antalnak,
a Robinson Pizzériának, a Bárka
Fagyizónak és a Parti Zónának!
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A tavalyi évi nagysikerű debütálást követôen újabb nagyszabású ter-
vekkel vágtunk bele a Nemzetközi Veterán Járműtalálkozó szervezésé-
be. Fáradságos munkával, sok szervezéssel, de mindannyiunk örömé-
re idén is sikerült a lehetô legszélesebb választékot felsorakoztatnunk a
veterán járművekbôl június 9–11. között.
A több mint ötven, korosabbnál korosabb autó mellett az egyik legna-
gyobb sikert a FAROS-1 rendszámú IKARUS 55 típusú busz jelentette,
amelyben jó hangulatú beszélgetések zajlottak, miközben képzeletben
ki-ki oda utazott vele, ahová szeretett volna. A Nagykanizsáról érkezett
KOKSZ (Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Szövetség) korhű ruhákba öltö-
zött tagjai fáradhatatlanul meséltek a különbözô kerékpárokról, kere-
keztek körbe-körbe a kikötô területén és a legbátrabbak is kipróbálhat-
ták, hogyan lehet (vagy nem lehet) fel-, illetve leszállni egy velocipédrôl.
Izgalmas élmény volt!
A kikötô melletti üres telken egy második világháborús katonai tábor
rendezkedett be, különbözô funkciójú katonai sátrakkal, katonai moto-
rokkal, személy-, és teherautóval, katonákkal és katonai ápolónôvel.
Sajnos az idôjárás nem kedvezett a tűzoltó bemutatónak, de így is
sokan megcsodálták kívül-belül a somogyszentpáli és a fonyódi önkén-
tes tűzoltók autóit, illetve különlegességként a tűzoltóbiciklit.
A finiséhez közeledô, éppen ezért nagy erôkkel zajló vasútfelújítási
munkálatok ellenére a Kárpát-Vasút Kft. a hétvégére a nézelôdôk ren-
delkezésére bocsátotta egyik NOHAB típusú mozdonyát a vasútállo-
más elsô vágányán, ahol szinte egymásnak adták a kilincset a vasút-
kedvelô kicsik és nagyok.
Természetesen nem maradhatott ki a légibemutató, kalózhajós prog-
ram, vitorlásverseny, autós és motoros felvonulás és az esti koncertek
sem a programból. Reméljük, mindenki megtalálta a számára érdekes
programot, látnivalót és jövôre is visszakívánkozik Fenyvesre, június
második hétvégéjére, a III. Nemzetközi Veterán Járműtalálkozóra és
Kiállításra. (S. B.)

Földön, vízen, levegôben – Fenyvesen
II. Nemzetközi Veterán Járműtalálkozó és Kiállítás

Borverseny
A Balatoni Helyi Önkormányzatok
Szövetsége 2017-ben XV. alka-
lommal rendezte meg a Balatoni
Bo r régió borversenyét. A verseny
szak  mai lebonyolítását a Pannon
Egyetem Georgikon Karának Ker -
tészeti Tanszéke végezte. Támo -
gatta a Földművelôdésügyi Minisz -
térium, a Balatoni Fejlesztési 
Ta nács és Balatonfenyves Önkor-
mányzata. A rendezvény fôvédnö-
ke dr. Fazekas Sándor földművelô-
désügyi miniszter volt. 
Az eredményhirdetésre és díjáta-
dóra a Fenyves Yacht Club Hotel -
ben került sor, ahol a gálaműsor-
ban felléptek a Balatonfenyvesi Kis -
fenyô Óvoda és a Balatonfenyvesi
Fekete István Általános Iskola nö -
vendékei, az Ezüstfenyô Nyug dí jas
Egyesület dalköre és a Dió Banda. 
A versenyeredményeket a követke-
zô linken lehet megtekinteni: 
http://www.balatoniszovetseg.hu/in
dex.php/balatoni-borok-versenye/
borverseny-2017/balatoni-borok-
versenye-2017-eredmenyek

Nyári miserend
2017. június 22-tôl 
szeptember 17-ig.

Árpád-házi Szent Erzsébet 
templom:

Balatonfenyves Kölcsey u. 79.
Csütörtök: 1900 órakor
Szombat: 1900 órakor
Vasárnap: 800 órakor 

és 1030 órakor
Szűz Mária Szíve templom:

Balatonfenyves-alsó 
Templom köz 7.

Péntek: 1800 órakor
Vasárnap: 900 órakor

Szent Anna kápolna:
Alsóbélatelep Szent István tér 16.

Vasárnap: 1145 órakor

Istentiszteletek 
Református Imaház Pozsonyi u. 9. 

Minden vasárnap 9:30
Balatonfenyves; 11:00 Fonyód.

Kiemelt alkalom: augusztus 7–13
Napközis hittan tábor minden nap

8–16-ig. Téma: a Hűség.
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Június hónap elsô szombatján tartottuk
meg évzáró ünnepségünket és a nagy-
csoportosaink ballagását a Balaton -
feny vesi Kisfenyô Óvodában. Nagyon
sokan elfogadták a meghívásunkat,
szép számmal voltak jelen a szülôk,
barátaink és vendégeink.
Az óvoda vezetôje megköszönte a szü-
lôknek az együttműködést, hogy ránk
bízták gyermekeik nevelését, oktatását
majd kifejezte jókívánságait az iskolá-
ba induló gyermekek felé. Még azt is
megígérte, hogy a Mikulással tudatja a
gyerkôcök új címét! Ezután Lombár
Gábor Polgármester Úr is megosztotta
gondolatait a jelenlévôkkel.
A köszöntôk után a legkisebbek csaltak
mosolyt a közönség arcára: felelgetôs
mondókájuk és szivárványos táncuk,
igazán kedves hangulatúra sikeredett.
A nagyobbak ízelítôt adtak az év folya-
mán megtanult táncaikból, dalokkal és
búcsúzó versekkel köszöntek el társa-
iktól, az óvónéniktôl és dadusoktól.
Tarisznyáikat ismét Jánosházi Kati néni
varrta, horgolta és belehímezte szíve
minden szeretetét is!
Az ünnepség alatt sort kerítettünk a
Balatonfenyvesi Kisfenyô Óvodáért dí -
jak átadására is.

Idén – nevelôtestületünk döntése alap-
ján – Buza-Novotny Beáta szülô vala-
mint a Gyermekeinkért Balatonfenyves
Alapítvány Kuratóriuma vehette át a
díjat. (Utóbbi esetben az alapítvány
elnöke, Haszon Zsolt.) Mindannyian
hosszú évek óta támogatják/támogat-
ták példaértékűen, óvodánk gyermek-
közösségét, melyet ez úton is nagyon
szépen köszönünk!
A délelôtt a nagycsoportosok szépen
feldíszített szobájában ért véget, ahol
Matus Bianka középsô csoportos anyu -
ka tortáit fogyasztottuk el közösen.
Az évzáró ünnepséggel azért nem ért
véget az óvodai élet, a nyarat egy fan-
tasztikusra sikeredett kirándulással
indítottuk.
Imremajorba utaztunk kisvonattal, ahol
a Hunyady-udvar játékra, szaladgálás-
ra, hancúrozásra hívogató környezeté-

ben igazán jól érezték magukat a gyer-
mekeink. A szíves és kedves vendég -
látók – Bea és Laci – programokkal is
készültek. Jutott idô pogácsa-szagga-
tásra és sütésre, majd annak jóízű
elfogyasztására, a nagyok pedig egy
érdekes berek-túrán is részt vehettek.
A szökkenô szarvas látványa, a pocso-
lyában pihenô teknôs és a vízimada-
rak látványa nemcsak izgalmassá, de
fe lejthetetlenné is tették a kirándulá-
sunkat.
Köszönjük a Gyermekeinkért Bala- 
 ton fenyves Alapítványnak, a Hubertus 
Bt.-nek, a Szülôi Munkaközösségnek
valamint a fenntartó Önkormányzatnak
a támogatást!
A nyári hónapokban a játéké lesz a 
fô szerep, az óvoda augusztus 7–31.
kö zötti idôszakban zár be és legköze-
lebb szeptember 1-én nyitja ki kapuit.
Min denkinek szép nyarat és kellemes
pihenést kívánunk!

H. Sz.

Megújult 
a Hubertus Hof Landhotel
A korábbi szálloda átépítésével 24
vadonatúj szoba várja a vendégeket.
Nem csak nevében, hanem megjele-
nésben is megújult a Hubertus Hof
Landhotel Balatonfenyvesen. A cég
tavaly ôsszel kezdett bele a 750 millió
forint értékű beruházásba, amelynek
lényege, hogy a 2017-es szezontól már
egy állagában és funkciójában is meg-
újult épület várja a pihenni vágyókat.
– Ezek az épületek nem szállodának
készültek az ötvenes években, ezért is
döntöttünk úgy, hogy lebontjuk, és igazi
szállodát építünk a helyére. Elsôsorban
gazdasági okokból, másodsorban,
hogy növeljük vendégeink kényelmi
szintjét – mondta el Raskó Róbert, a
szálloda vezetôje. 
Az új épületben megszűntek a korábbi
nagy közösségi terek, s a szobák alap-
területe nôtt. Minden szoba elektromos
rolót kapott a sötétítô függönyök mellé
és keményburkolatot a korábbi padló-
szônyeg helyett, ezzel is kiküszöbölve
az esetleges allergéneket. A szobák
területének növelésével a szálloda
kapacitása tíz százalékkal csökkent:
most összesen 24 vadonatúj szoba és
4 de lux apartman várja a vendégeket,
ami – pótágyak nélkül – 60 fô fogadá-
sát teszi lehetôvé vendégéjszakánként.

A Kisfenyôk év végi programjai
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújítá-
sát, új tetôszerkezetek ácsolását,
fedését, valamint belsô burkolást
és gipszkartonozást, kerti pihe-
nôk, teraszok, kocsibeállók elké-
szítését. Balatonfenyves, Rákóczi
u. 2., tel.: 30/387-6573.

– XBOX 360 kinecttel és két kontro-
lerrel kitűnô állapotban 50 ezer
forintért – ugyanitt játékok is –
eladó. Tel.: 70/385-7019. 

– MINDEN AMI VILLANYSZE RE -
LÉS! Farkas András villanysze -
relô Lakások, házak, irodák, üzle-
tek, műhelyek villanyszerelése.
Fogyasztásmérô helyek készíté-
se. Éves felülvizsgálatok. 30/275-
1577, farek01@gmail.com Bala -
tonfenyves, Fenyvesi u. 214.

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

– Kôműves és burkoló munkát vál-
lalok. Zrínyi Péter 30/236-1537.

– Legyen tisztában értékeivel! Nagy
tapasztalattal, becsüsi vég zett -
séggel, helyi lakosként segítek
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. Tel.: 70/347-
0951.

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

– Festés-mázolást, hôszigetelést,
fűnyírást 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,
elektromos 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 elszá-
moló számlával. 70/602-5203.

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

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

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

– Német gyártású műanyag vitorlás
9,9 m2 vitorla területű teljes fel-
szereléssel, vontatóhorgos után-
futóval 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 esernyô-
re összecsukható, minden tarto-
zékkal. 30/520-4789.

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

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

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

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

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

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

– Angol tanítás, érettségire felké-
szítés minden szinten szaktanár-
tól. 20/962-2687.

– SUZUKI Sepia 50 cm3-es kismo-
tor 70 000 Ft-os irányáron eladó.

Üzemképes szép állapotban, nem
ütött kopott. Érdeklôdni: 30/282-
0041.

– Sarok ülôgarnitúra újszerű álla-
potban eladó 215×145×73 cm.
Ugyanitt garázsvásár. Cím: Feny -
vesi utca 167. Tel.: 20/445-9730.

– Bejárati ajtót kültérre, egyszár-
nyút, aknafedlapot, kerítésoszlo-
pot, drótot vennék. 30/692-6654.

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

– 3 db gázkonvektor (nem kémé-
nyes), jó állapotú használt he -
verôk, szekrények eladók. Tel.:
30/377-3395.

– 50 cm3-es üzemképes Yamaha
kis robogó tartalék alkatrészekkel
eladó. Tel.: 30/384-5956.

– Nyaralók karbantartása, „Ezer -
mes ter szolgálat” hétvégén is:
Györei Péter. Tel.: 70/300-1984;
gyorei.peter@gmail.com

– Eladó hibátlan, megkímélt ágyne-
műtartós sarok ülôgarnítúra mely
140×200-as ággyá alakítható.
IRÁNYÁR: 17 000 Ft. Érdeklôdni:
30/456-8972.

– Építési műszaki ellenôrzést vagy
felelôs műszaki vezetést, építési
e-naplóvezetést szakmagyakor -
lási jogosultággal vállalok: tel.:
70/456-7216.

– Eladó világos színű, mintás
3+2+1 személyes ülôgarnitúra.
Irányár: 20 000 Ft. Tel.: 30/691-
7027.

– Irodai forgószék, tolószék, elekt-
romos rokkantmotor jó állapotban
féláron eladó. Tel.: 20/991-8719.

– Eladó Dráva u. 63. sz. alatt STRA-
US-AUSTRIA 20 lieres, benzin-
motoros permetezôgép. Telefon:
30/711-5221; e-mail: svabifenyves
@gmail.com

– Jó állapotban levô masszív stég,
szállító kézi kocsival eladó. Tel.:
83/376-083; 30/500-2519.

– Két Kakas Gasztro és Kézműves
Piac Balatonfenyves-Imremajor -
ban minden vasárnap 8:00–15:00
06.15-tôl. 08.31-ig csütörtökön-
ként is! Jöjjön el egy kulináris
kalandozásra! Info: +36 30/216-
4865 www.balatonnagyberek.hu

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

AP RÓ

2017 augusztusi számunk 
lapzártája 2017. július 20.
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2017. június 17-én tartottuk meg a
Balatonfenyvesi Fekete István
Általános Iskolában a ballagással
egybekötött tanévzáró ünnepélyt.
A hagyományokhoz híven 8 óra
elôtt gyülekeztek az iskola tanulói,
szülôk, hozzátartozók az udva-
ron. A csengôszót követôen balla-
gó diákjaink osztályfônökük veze-
tésével utoljára végigjárták az oly
jól ismert tantermeket, melyekben
diáktársaik virággal köszöntek el
tôlük. 
Az ünnepély helyszínén, a torna-
csarnokban a ballagási műsort
követôen az igazgatónô tanévzá-

ró beszédében értékelte az elmúlt
tanévet. A kitűnô és jeles tanul-
mányi eredményt  elérôk oklevelet
és könyvjutalmat vehettek át. Jó
tanuló, jó sportoló kitüntetô címet
és az ezzel járó kupát Dömötör
Marcell 5. osztályos tanuló érde-
melte ki, kitűnô tanulmányi ered-
ményével és országos bajnoki
címével, amelyet karatéban szer-
zett. Immár harmadik alkalommal
adtuk át a Fenyvesi Iskoláért
emlékplakettet, ebben az évben
Buza Barnabásnak. 
A tanévzárón Lombár Gábor pol-
gármester elmondta, a község

büszke az általános iskolájára,
hisz azok a szülôk, akik ide íratják
gyerekeiket, biztosak abban, hogy
az innen kikerülô diákok megáll-
ják helyüket a középiskolákban,
mert megfelelô képzésben része-
sültek. Tájékoztatta az iskola kö -
zösségét, hogy az Önkormány-
zat sikeres pályázatának követ-
keztében a nyáron megkezdôdik
az intézmény energetikai felújítá-
sának elôkészítése az elnyert
több mint százötven milliós támo-
gatással. 
Az ünnepély végén Kovácsné
Horváth Éva megköszönte az
egész éves munkát és jó pihenést
kívánt a nyárra diáknak, tanárnak
egyaránt.

FENY VE SI ÚJ SÁG. Balatonfenyves Ön kor mány za tá nak in for má ci ós lap ja.
Meg je le nik ha von ta. Szer kesz ti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Krizsai Mó ni ka.

Szer kesz tés: BÉPÉ Be té ti Tár sa ság (ügyvezetô: dr. Buza Pé ter).
ISSN 2063-2622 – Pos ta cím: Balatonfenyves Pf.: 20.

Nyom dai mun kák: PV&P Kft. 7400 Ka pos vár, Jó zsef u. 50.

TANÉVZÁRÓ 2017
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JÚLIUS
minden hétvégén
NÉPEK ZENÉI
Egy-egy hétvége erejéig a zenei és
gasztronómiai sajátosságaiknak 
be mutatásával Balatonfenyvesre
varázsoljuk Önöknek Székelyföldet,
a lengyeleket, bajorokat, svábokat,
valamint Latin-, és Észak-Amerikát.
Helyszín: Zenepavilon

Minden hétfôn, szerdán 
és pénteken 21:00
FILMVETÍTÉS A KERTMOZIBAN
Jegyár: 800 Ft/fô

07.10. Hétfô
Ahol a szivárvány véget érszínes,
magyarul beszélô, angol–amerikai
romantikus vígjáték, 102 perc, 2014.
Rendezô: Christian Ditter
Fôbb szerepekben: Lily Collins,
Sam Claflin, Christian Cooke, 
Art Parkinson

07.12. Szerda
Transporter: A szállító – Örökség
színes, magyarul beszélô, francia–
kínai akciófilm, 96 perc, 2015.
Rendezô: Camille Delamarre
Fôbb szerepekben: Ed Skrein, Loan
Chabanol, Lenn Kudorjawizki,
Tatjana Pajkovic, Radivoje Bukvic

07.14. Péntek
Északiak – a viking saga
színes, magyarul beszélô,
svájci–német–dél-afrikai akciófilm, 
97 perc, 2014.
Rendezô: Claudio Fäh
Fôbb szerepekben: Tom Hopper,
Charlie Murphy, Ryan Kwanten, 
Ed Skrein

07.17. Hétfô
Pokoli futam
színes, magyarul beszélô, amerikai
thriller, 82 perc, 2013
Rendezô: Mukunda Michael Dewil
Fôbb szerepekben: Paul Walker,
Naima McLean, Gys De Villiers,
Leyla Haidarian

07.19. Szerda
Megôrjít a csaj
színes, magyarul beszélô, amerikai
vígjáték, 93 perc, 2015.
Rendezô: Peter Bogdanovich
Fôbb szerepekben: Imogen Poots,
Owen Wilson, Kathryn Hahn,
Jennifer Aniston, Quentin Tarantino

07.21. péntek
Apádra ütök
színes, magyarul beszélô, amerikai
vígjáték, 108 perc, 2000.
Rendezô: Jay Roach
Fôbb szerepekben: Ben Stiller,
Robert De Niro

07.24. Hétfô
A fekete ötven árnyalata
színes, magyarul beszélô, amerikai
vígjáték, 92 perc, 2016
Rendezô: Michael Tiddes
Fôbb szerepekben: Marlon Wayans,
Kali Hawk, Jane Seymour, Mike 
Epps

07.26. Szerda
Danny Collins
színes, magyarul beszélô, amerikai
zenés dráma, 106 perc, 2015.
Rendezô: DanFogelman
Fôbb szerepekben: Al Pacino,
Jennifer Garner, Josh Peck, Melissa
Benoist

07.28. Péntek
Top secret
színes, magyarul beszélô, amerikai–
angol akció-vígjáték, 90 perc, 1984.
Rendezô: Jim Abrahams, David
Zucker, Jerry Zucker
Fôbb szerepekben: Val Kilmer,
Omar Sharif, Lucy Gutteridge

07.31. Hétfô
Szemekbe zárt titkok
színes, magyarul beszélô, 
amerikai thriller, 111 perc, 2015.
Rendezô: Billy Ray
Fôbb szerepekben: Nicole Kidman,
Julia Roberts, Dean Norris, Chivetel
Ejiofor

Július 04-tôl minden kedden, 
pénteken és szombaton 11:00
GYEREKELÔADÁS A
KULTKIKÖTÔ SZERVEZÉSÉBEN
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 1000 Ft/fô

Július 05-tôl augusztus 16-ig 
minden szerdán 18:00
„Fenyvesi esték”
Beszélgetések meghívott vendé-
gekrôl múltunkról, örökségünkrôl
A részletes program honlapunkon
(www.balatonfenyves.hu) és 
facebook oldalunkon tekinthetô meg
Helyszín: Mari-Etta Helytörténeti
Gyűjtemény
Kölcsey u. 83.

Július 16. (Vasárnap) 
BÚI Kikötôi Úszás
(olimpiai ötpróba állomás)
Helyszín: Fenyves Yacht Club

Július 20. (Csütörtök) 20:30
Segítség, megnôsültem!
a Kultkikötô szervezésében
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 2900 Ft/fô

Július 27. (Csütörtök) 20:30
Lerajzolom percek alatt
(Koltai Róbert zenés kabaréestje)
a Kultkikötô szervezésében
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 2900 Ft/fô

AUGUSZTUS
Augusztus 18-ig minden hétfôn,
szerdán és pénteken 21:00
FILMVETÍTÉS A KERTMOZIBAN
Jegyár: 800 Ft/fô

Augusztus 19-ig minden kedden,
pénteken és szombaton 11:00
GYEREKELÔADÁS 
A KULTKIKÖTÔ
SZERVEZÉSÉBEN
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 1000 Ft/fô

Augusztus 3. (Csütörtök) 20:30
Hajdu youdo? Hajdu Steve 
stand-up estje – a Kultkikötô 
szervezésében
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár 2900 Ft/fô

Augusztus 5. (Szombat) 20:00
NYÁRESTI KLASSZIKUS 
MUZSIKA
A Balatonfenyvesi Klasszikus Zenei
Kör szervezésében
Helyszín: Kultúrtér

Programok
A szervezôk fenntartják a program-
változtatás jogát! Figyelje a plakáto-
kat, hirdetményeket!
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