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Onnét még nem jött vissza senki… 
Az ünnep más, mint a szünet. A szünet hiány,
az ünnep többlet. Túlmutat a lakomán, különb
a hangulatnál, nem csak a testünket szolgál-
ja. Az ünnepre nem lehet kötelezni, de szo-
morú, aki lemarad róla. A készülôdés is
varázslatos lehet, hogy épp most lesz felejt-
hetetlen az emléke.
Az ünnep nem biztos, hogy ünnepély. A nap-
tár piros betűi csak a felszínen ringó bóják. 
A lényeg a mélyben van. Az ünnepen csak
befogadni lehet. Valaki olyat, aki túl van a jele-
ken… tôle áldott az életünk.
A nem oly rég elmúlt karácsony azt üzen- 
te, hogy Isten
megelégelte a
tôlünk tönkretett,
szeretetlenség-
ben di dergô vilá-
got, összeszedte
min den erejét és
szeretett… ün -
nep lett a világ-
ban.
Tette ezt oly szé-
pen, oly tapin -
tatosan, minket
annyira szaba-
don hagyva, oly sok idôt engedve, hogy azt
nem lehet nem észrevenni, csakis érte rajon-
gani, vagy ôt megtagadni.
Isten eredeti tervrajza szerint a világ nem kór-
háznak készült, hanem Templomnak… az
„Élet Laboratóriumának…”
Elérkezett a nagyböjt ideje, hamvazó szerdá-
val kezdôdött… ekkor is ugyanúgy támadtak a
reklámok, percenként mással „etettek”, aztán
„átvertek”. Kínálták a pelenkát, a szerelmet,
az új márka új termékét. Hirdették a harcok
hôseit, mutatták a tüntetôt… Ki-ki miközben
arról ábrándozott, hogy megvalósítsa önma-
gát, érvényesítse érdekét, a másik leégett,
veszített, megtaposták, kidôlt. Ez idô alatt
mégis mindenki ünnepet várt, áldást az élet-
ére, valami felejthetetlent. Talán ezt: teljes
szívvel szeretni!? 

A hívô ember, nagyböjt idején befele fordul,
nem a „megtévesztôre” figyel. Tudja, hogy ma
is lehet talpra állni, észhez térni, teljes szívvel
szeretni. Persze ez nyamvadtan, puhán, nem
sikerülhet. Ezért évrôl-évre tavasszal meg-
mozdul az Egyház, csendet hirdet. Mindenki 
a mélyre figyel. És itt kezdôdik az ünnep, a
varázslatos készület.
Hogy miért? 
A földre karácsonykor Isten lépett. Emberi „áll-
ruhába” öltözött… furcsákat mondott: „és ha
valaki közületek elsô akar lenni, legyen min-
denkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem
azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem

hogy ô szolgál-
jon, és életét adja
váltságul soka-
kért.” (Mk 10,44-
45) Nem lett nép-
szerű. Nem ön -
megvalósítást és
érdekérvényesí-
tést hirdetett, ha -
nem szolgálatot
és annak gyü-
mölcseként örök
életet. Ezt a gya-
korlatban is bizo-

nyította: Krisztusnak valódi teste volt, valódi
pofonokat kapott, tényleg leköpték, halálra
kínozták és tényleg magára hagyták a bará-
tai. Az ô idejében is valódi gonoszságok pusz-
títottak. Nem látszatra élt, nem kiskorú föl-
mentettje volt a történelemnek. Mert valóban
meghalt.
Eljött a húsvét és maga a teremtô Isten hite-
lesítette és saját kezűleg írta alá Jézus mon-
datait a feltámadással. Ettôl a perctôl, ugyan
kétezer éve történt, nem mondhatjuk: „onnét
nem jött még vissza senki!” De visszajött…
utána még hónapokig közöttünk élt.
Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe.
Pontosan azért, mert „onnét visszajött Valaki”
és ezzel együtt utat nyitott nekünk is. Oda.
Ettôl ünnep az ünnep, Miatta Fenyvesen is
áldott az életünk. Világos Krisztián
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GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE 2018.

Március 5–11. 
Mária Gyógyszertár Balatonlelle

Március 12–18. 
Arany Kígyó Gyógyszertár

Balatonboglár
Március 19–25. 

Isteni Gondviselés Gyógyszertár
Fonyód

Március 26–április 1.
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves

Április 2–8. 
Magyar Korona Gyógyszertár 

Balatonlelle
Április 9–15. 

Három Királyok Gyógyszertár
Balatonboglár

Ügyeleti idô zárástól 
az alábbi idôpontig:

2018.01.01.–2018.06.30.: 
H–P: 20 óra, Szombat:14 óra, 

vasárnap és ünnepnapokon 12 óra

A Községi Könyvtár 
nyitvatartási ideje

10.00–12.00; 13–16.00 óráig
telefon: 85/887-651

e-mail: konyvtar@balatonfenyves.hu

Mari-Etta 
Helytörténeti Gyűjtemény

Kölcsey u. 73. alatt elôzetes 
bejelentkezés alapján látogatható,

idôpontot egyeztetni a Községi
Könyvtár elérhetôségein lehet 
annak nyitva tartási idejében.

Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt

háziorvos
Balatonfenyves, Bocskai tér 1.
Hétfôtôl–péntekig 08.00–11.00  

13.00–14.00 óra között 
elôzetes bejelentkezés alapján

Gyermekorvosi rendelés 
Balatonfenyvesen

Dr. Boldizsár Erzsébet
gyermekorvos

Hétfô: 13.30–14.00 
Kedd: 14.30–15.00 

Péntek: 08.30–09.00 

Fonyódon 
Dr. Boldizsár Erzsébet 

gyermekorvos 
Hétfô: 14.00–15.30 
Kedd: 13.00–14.30 

Szerda: 10.30–12.00 
Péntek: 09.00–11.00

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

A községházáról jelentjük
Tizenhat napirendi pont tárgyalása várt a képviselôkre a munkaterv szerinti
februári ülésen, köztük Fenyves legfontosabb napirendjével a település
költségvetési rendeletével.
Soha nem volt még oly magas költségvetésünk végösszege mint ebben az
esztendôben. Idén 1 153 382 ezer forint bevétellel és ugyanennyi kiadás-
sal terveztünk. Külön örömteli hogy ebbôl 573 135 E Ft a működési célú
kiadás, tehát a beruházásokra, felújításokra költhetô összeg, ez a teljes
summa 49,7 százaléka.
Két kiemelten fontos beruházást fogunk megvalósítani. Megkezdjük a tele-
pülés csapadékvíz elvezetésének megvalósítását, valamint elkészül az
iskola energetikai felújítása, mellyel egyidejűleg a tornacsarnok belsô fel-
újítása is megvalósul (majd 50 millió forintból), a Magyar Kézilabda
Szövetség részleges finanszírozásában.
Közben készíttetjük a terveket egyes területekre, így a csónakveszteglô
melletti térre, a Tinódi utca sétáló utcává való átépítésére.
Rendeletet módosított a testület a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati
jogviszonyban állókra vonatkozóan.
A mai korhoz igazította a testület, ugyancsak rendelete módosításával a
szociális ellátások helyi rendszerérôl szóló szabályokat.
Meghallgatták és elfogadták a közszolgáltatók tájékoztatóját, így a DRV, a
Pelso-kom, és a Rezi Bt. képviselôi adtak számot elôzô évi tevékenysé-
gükrôl. 
A DRV működésével kapcsolatos visszatérô probléma a közterületek fel-
bontása utáni, és a csatorna nyomvonalakban keletkezett úthibák szak-
szerű javítása, helyreállítása, azoknak az útkezelô felé történô azonnali 
jelzés hiánya. A Pelso esetében felvetôdött a nyári jelenlegi járatszám
csökkentésének lehetôsége, a szolgáltatások színvonalának folyamatos
javítása.
A Rezi Bt. szolgáltatásának kiterjesztése: a temetô illemhelyének folyama-
tos minôségi biztosítása, és a ravatalozó belsô helyiségeinek méltó kar-
bantartása.
Elfogadta a testület az önkormányzat ügyvédjének, Dr. Nagy Mariannak
ügyvédi teljességi nyilatkozatát a folyamatban lévô és lezárult jogi ügyle-
tekrôl.
Elfogadta a testület, mint fenntartó, a Kisfenyô Óvoda nyári bezárásának
idôpontját mely szerint augusztus 13–31 között lesz zárva az intézmény.
Elfogadták a polgármester beszámolóját a két testületi ülés között történ-
tekrôl, és a meghozott határozatok végrehajtásáról. Elfogadták a polgár-
mester idei szabadság ütemtervét, és cafeteria juttatásának módját.
Elfogadták a képviselôk egy kanadai állampolgárnak az Úttörô és Nimród
utcák között levô két ingatlanát ajándékba. Több ingatlan esetében is
lemondtak az elôvásárlási jogukról a Kaposvári és a Vörösmarty utcákban.
Bérbe adta a testület pályáztatás után a Fenyvesi utca keleti részén a Géza
parkkal szemben lévô területen álló konténer üzletet.
Eredménytelenné nyilvánították a csapadékvíz elvezetô rendszer fejleszté-
se során kiírt közbeszerzési eljárást, egyben azt ismét kiírta a testület, és
meghatározta az abba meghívandó kivitelezôket.
Elfogadták a Vitorlás Egyesület javaslatát a keleti mólószárhoz épített
egyesületi vendégmóló bérbeadásával kapcsolatosan, mely során a bér-
leti szerzôdést öt esztendôre kötik, és meghatározták annak éves bérleti
díját.
Határozott a testület a 2018 évi üdülési idényre való felkészülés formájáról,
módjáról. Döntött, hogy a Fenyves-alsói strand üzemeltetését lehetôleg
helyi vállalkozónak bérbe adja. Vállakozóval kívánja a strandi illemhelyeket
működtetni, egyben a Balatonpart utca egy részét fizetôs parkolóvá teszi,
oda parkolóórákat telepít.
Erre a lépésre az utóbbi idôkben tapasztalt kaotikus nyári állapotok kény-
szerítették a testületet, valamint hogy a környék településeirôl minden fize-
tési kötelezettség nélkül lehetett a strandunkat, strandjainkat használni.
(Lombár)
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Mikor egy szűk közösség elhatározza, tesz valamit egy jó ügyért, vállalja a sza-
badidejének feláldozását a cél érdekében. Megfogalmazódnak a gondolatok,
öröm és szeretetteljes várakozás járja át a készületeket. Így volt ez idén is, 
amikor iskolánk szülôi munkaközössége tervezni kezdte a már hagyománnyá
vált jótékonysági bált. Aki szervezett már hasonló rendezvényt, tudja, nem 
egyszerű feladat, hogy igényesen, többé-kevésbé mindenkinek az örömére
szolgáljon egy ilyen „összejövetel”. Úgy gondolom, idén is sikerült vendégeink
kedvében járni. 
A BKV üdülô adott otthont immár sokadszor e mulatságnak, melyet a szülôk,
Lengyel Tímea segítségével szemet gyönyörködtetô, ízléses dekorációval
varázsoltak igazán hangulatossá. Az iskolánk konyhájának asszonyai által
készített fantasztikus vacsora ismételten mindenkinek kedvére volt, ahogy 
a desszertek is, melyeket anyukák, nagymamák kínáltak. A Hubertus Bt. által
felajánlott – több díjat is nyert – Angus marhahúsból készült remekmű szintén
nagyszerű kulináris élvezetet nyújtott. 
Idén elôször sikerült meghívni a Fônix zenekart hozzánk, akik a régi idôk és a
jelen nagy slágereivel remek hangulatot teremtettek. Köszönet illeti az anyukák
lelkes tánccsoportját is, akik ismét egy kedves fellépéssel lepték meg a bálo-
zókat. 
Az igazi farsangi hangulatról a jelmezt viselô résztvevôk gondoskodtak. A tel-
jesség igénye nélkül: volt csinos rendôrnô, maga a Zwack féle Unicum is tes-
tet öltött, Yoko Ono és John Lennon hirdette a szeretetet és a békét, s a
Besenyô család egyik tagja, Anti bácsi is ellátogatott hozzánk egy pár röpke
órára ... ötletekben nem volt hiány. Külön köszönet illeti a tombola ajándéko-
kat felajánlókat. Rengeteg értékes kisebb nagyobb csomag talált gazdára ezen
az estén. 
Összejöttünk, szórakoztunk, egy pillanatig sem feledve, miért voltunk ott. A bál
során befolyt bevételbôl, ahogy tette eddig is, az általános iskolás gyermekek
programjához, azok megvalósításához nyújt segítséget a szülôi közösség.
Köszönjük a résztvevôknek, a helyszínt rendelkezésünkre bocsájtó BKV üdü-
lônek, és nem utolsó sorban a bált támogató, adakozó családoknak, vállal-
kozóknak, cégeknek, hogy ez az este ismét nagyszerűen és eredményesen
sikerült. Találkozunk 2019-ben.

Stamlerné Dr. Bodor Katalin

Bál gyermekeinkért Támogatóink, 
a teljesség igénye nélkül:
Ancika Nails, Ari Papírbolt, Autoland Autós -
bolt, Ábrahám László, Balatonfenyvesi
Mosoda Bt., Balatonfenyvesi Turisztikai
Egyesület, Balatoni Hajózási Zrt., Balázs
Dezsôné, Baldauf Józsefné, Balogh Tünde,
BARBAKÁN Kávézó, Barnaki Lajos, Bar -
naki Lajosné, Bartalus Julianna, Bartis Gold
– Bartis László, Bazsóová Henrieta, Berkes
Andrea, Béres-Pirgi Katalin, Biczó Zsolt,
Bike Balatonfenyves, Bíró Zsolt, Bíró Károly,
Bíróné Németh Györgyi, CMS Elektornics
Kft. – Tóth Tamás, Cocktail Terasz – Búza
Barnabás, Cool Cafe, Coop ABC Bala ton -
fenyves, Czanka Lajos, Csermely Sándor,
Dallos Imre, Dancs Norbert, Dermisz Koz -
metika, Dömötör Kornél, Dömötörné Kardos
Szilvia, Dr. Hegedüs Józsefné, dr. Kemény
Gábor, Dr. Kraliczky Antalné, Erdélyi Ernô,
Erôs Judit, Fenyvesi Internet Kávézó és
Muskátli Étterem – Ambrus Attila, Fenyves
Yacht Club, Fonyódi Teker Club, Friskó
László, Fritzné Mészáros Veronika, Fritz
Zsolt, Gergely Eszter, GKMK Balaton
Színház, Gomba Cafe, Gyanó József,
Gyanó Józsefné, Gyurákovics Rózsa, Hackl
Mónika, HALKER Kft., Hanzel Mónika,
Hegedüs József, Herbel Zoltán, Hermann
Zsuzsanna, Hevesi Sándor Színház, Hil -
szenráth Györgyné, Hodován család –
SPAR, Horváth Andrea, Hunyadiné Rácz
Réka, Hubertus Bt., Ifj. Ambrus Attila, Immo
1., Járfás Kft., Joó Tamás, Kardos Zsolt,
Keményné Domonkos Eszter, Kémenes
Róbert, Kisfenyô Óvoda és Szülôi Szer -
vezete, Koczor Vivien, Kovácsné Horváth
Éva, Kövesdi Éva, Kukorica Csárda, Lelkó
Attila – Robinson Pizzéria, Lengyel Tímea,
Lombár Gábor, Magyar Posta Zrt. Bala ton -
fenyves, Magyarhoni Péter, MAJORKA a
Balaton Nagyberekért Közhasznú Ala pít -
vány, MAJORKA Nagyberek Kft., Mayer
György, Medicina Pálinkaház, Melis Pék -
ség, Mester étterem és cukrászda, Mezei
Anita, Mezei Gábor, Mezgár Katalin, Miha -
lecz Tibor, Nagy János, Nagy Tamás, Nagy
Tamásné – Szuperal ABC, Naphal Büfé,
Nikula Csaba András, Nyári ÁBC, Nyers
Péter, Oliver Hahnenkamm, Parti Zóna –
Haszon Zsolt, PELSO Caffe Pizzéria,
Pillangó Ajándék, Potecz Iparcikk – Potecz
Csaba, Potecz Réka, Roaming World
Utazásszervezô Kft., Roses Olasz Di vat -
üzlet, Sáfár Attila, Schmidt Mária, Sólyom
Krisztián, Somogyi Katalin, Stamler József,
Stamlerné Dr. Bodor Katalin, Stefán Kft.,
STÍLUS Körömszalon – Radics Eszter,
Szadabi Szabolcs, Szalai Eszter, Takács
Judit, Tapolczai Tibor, Tapolczainé Somogyi
Melinda, Tábor Tamásné, Tillman Éva,
Tipszics Marietta, Tóth-Koronczay Nóra,
Tóth József, Tóthné Csetei Zsófia, Török
Ferencné, Vágner József, Varga István,
Vargáné Sütô Katalin, Végh Józsefné,
Vinkler Zoltán, Virág Ildikó, Visage Koz me -
tika, Vörös és Társa Kft., Zrínyi Péter, Zsuci
Fodrászat – Bándi Zsuzsanna

KÖSZÖNJÜK! Balatonfenyvesi Fekete
István Általános Iskola SZMK

„Aki nem hisz abban, mennyi jó ember van, 
kezdjen el valami jót tenni és meglátja, 
milyen sokan oda állnak mellé.” (Böjte Csaba)
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Február végén, a legkisebb balaton-
fenyvesiek is ringbe szálltak a tél
ellen. Elhatározták, hogy koruk elle-

nére, megküzdenek a faggyal, hideg-
gel. A jégkirálynô személyében még
cinkost talált volna magának a zord

idô, de a Tavasztündér összefogott
Cleopátrával és Darth Vaderrel, aki
lézerkardjával megolvasztotta a je -
get. ... A tél vs. ovisok mérkôzésének
eredménye: Tavasz!
A vidám hangulatot fokozta az anyu-
kák és nagymamák sütötte finom far-
sangi fánk valamint a helyben elké-
szített szendvicsek és italok kínálata.
A nagycsoportosok meglepetéstánca
is a nyarat idézte: napszemüveg,
úszógumik és karúszók voltak a tánc
kellékei. A fülbemászó dallam, a gye-
rekek önfeledt tánca elbűvölte, az
elôadás hangulata pedig teljesen
magával ragadta a jelenlévôket! 
A produkció fantasztikus sikert aratott!
A farsangunk után még azért jó sok
mínusz fokot produkált a tél, de mára
már visszavonhatatlanul itt a tavasz!
Fotókat, videót a táncról – honlapun-
kon és óvodánk fb. oldalán – tekint-
hetnek meg az érdeklôdôk.

Hackl Szilvia óvodavezetô

Farsangoltak a Kisfenyôk

Mini-Manó kresz-oktatás az oviban
Tavasszal és amint lehetôség adódik rá, a legkisebbek is
kerékpárra, futóbiciklire pattannak és többen is ily módon
érkeznek az óvodába. A legalapvetôbb közlekedési szabá-
lyokat, a roller pályánkon már elsajátították a kicsik, illetve 
a sétáink alkalmával folyamatosan gyakoroljuk a gyalogos
közlekedés szabályait is. Mégis úgy éreztük, nem árt felele-
veníteni a korábban tanultakat, ezért örömmel vettük igény-
be a Fonyódi Rendôrkapitányság munkatársának, Dani
Diána címzetes rendôrzászlósnak a segítségét, aki filmvetí-
téssel egybekötött elôadást tartott a kis ovisoknak arról, mire
kell odafigyelni, ha részt kívánnak venni a forgalomban – ter-
mészetesen szülôi felügyelet mellett. 
Memorizáltuk a legalapvetôbb közlekedési táblákat és azok
jelentését, fontos hangsúlyt kapott a biztonsági felszerelések
(sisak, könyök- és térdvédôk) használata illetve a figyelem!
Kedves rajzfilm figurák sodródtak olyan közlekedési helyze-
tekbe, melyekre a gyerekekkel közösen kerestük a jó meg-
oldást. Figyelmüket, éberségüket a jó válaszokért kapott
hasznos ajándéktárgyak csak fokozták. Az elôadás közben
készült fotókat az érdeklôdôk megtekinthetik az óvoda hon-
lapján illetve fb. oldalunkon is.

Köszönjük a lehetôséget!

OVI-FOCI
Óvodánk 2017. szeptemberében csatlakozott a Bozsik Intéz -
ményi Programhoz – 12 kisgyermekkel. A program célja: meg-
szerettetni a gyerekekkel a mozgást, a labdarúgást, biztosítani 
a játékörömöt, népszerűsíteni a gyermeklabdarúgást, valamint a
tehetséges gyerekeket átirányítani sportszervezetbe. 
Hetente kétszer van az óvodában labdarúgó foglalkozás, ahol
labdás ügyességi feladatokat gyakorolnak a gyerekek, az állóké-
pességet növelô gyakorlatokat végeznek, játékos feladatokban
vesznek részt és kis mérkôzéseket játszanak egymás ellen. 
Február 19-én, hétfôn volt az ez évi 3. fesztiválunk, amelyen a
lentebb említett óvodás csoportokkal vettünk részt.
Marcali körzetéhez tartozunk, a helyiek több óvodás csoportjá-
val illetve Fonyód két csapatával, és a kéthelyi ovisokkal együtt.
Ebben a tanévben négyszer találkozunk Marcaliban  (2 ôszi, téli
és tavaszi fesztiválon), ahol a többi  óvodás kisgyermekkel
együtt fociznak és ügyességi feladatokat végeznek a gyerekek.
Ez minden alkalommal egy óra intenzív mozgást jelent.

Slezákné Boda Gabriella 
óvodapedagógus, grassroots szervezô

A Kisfenyôk hírei
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A Fekete István 
általános iskola hírei
Februárban megkezdôdtek a
2017/18-as tanév Diákolimpiai
versenyei. A Lengyeltótiban meg-
rendezett Körzeti teremlabdarúgó
tornán kettô korcsoportban is ver-
senyeztek a Balatonfenyvesi Fe -
kete István Általános Iskola diákjai.
A III. korcsoportosok a döntôben,
szoros küzdelemben a II. helyet
szerezték meg Balatonszemes csa-
pata mögött. A fiatalabb korosztály,
II. korcsoportosok, a III. helyen
végeztek.
Gratulálunk az eredményekhez!
A csapatokat Buza Barnabás,
Gyanó József és Tábor Tamásné
készítették fel.

Immár 20. alkalommal rendeztek a
Fodor napok keretében Len -
gyeltótiban tanulmányi versenye-
ket. A versenyeket megelôzôen
Fodor András Kossuth-díjas költô-
re emlékeztünk ünnepi műsorral
és az emléktábla koszorúzásával.
Tanulóink évek óta sikeresen sze-
repelnek ezen a megyei verse-
nyen.

Az alábbi eredmények születtek:
Szépíró verseny
Zrínyi Sára Dóra 
4. osztály – 2. hely
Szanyi Dorina 
1. osztály – 3. hely

Versmondó verseny
Mayer Milán 
7. osztály – 1. hely

Bíró Panna Lujza külön díj
Képzôművészeti verseny-elôdöntô
Szebényi Lili 
2. osztály 1. hely

Képzôművészeti verseny – döntô
Tapolcai Máté 
2. osztály – 2. hely

Gratulálunk tanulóinknak és felké-
szítô kollegáinknak – Berkes
Andrea, Gyanó Józsefné, Kövesdi
Éva Németh Lívia – a szép ered-
ményekhez!

Február 10-én tartottuk 
az idei farsangi bált az iskolában
Nagyon ötletes, színpompás jelmezekben vonultak fel a gyerekek.
Láthattunk tündéreket, meztelen csigát, kandallót, hungarikumot stb., sôt
Audrey Hepburn is meglátogatott bennünket. A diákok csoportosan is beöl-
töztek a szülôk és az osztályfônökök segítségével. Voltak török táncosok,
görög istenek, liliputi focisták, „micsoda nôk és férfiak”.  Bár a zsűri nem volt
könnyű helyzetben, biztos kézzel választotta ki és jutalmazta a legmunka-
igényesebb, legötletesebb, legviccesebb jelmezeket. A nyertes osztályok
hatalmas tortákat, az egyéni díjazottak ajándékcsomagot kaptak. A ren-
dezvényen a szülôk, tanárok és diákok közösen táncoltak a Hair zenéjére,
melyet a közönség tapssal jutalmazott.
Idén is rengeteg tombola fogyott, és sokan nyertek is. Tanáraink sok ötlet-
tel segítették a szórakozásunkat. A felsôsök örömére volt „szív küldi” is,
melyben a kiszemelt lányoknak üzenhettek a fiúk. Szendviccsel, itallal ven-
dégelte meg a tanulókat a Szülôi Munkaközösség.
Hangulatos, remek szombat délután volt. Találkozzunk jövôre is a farsangon! 

Mayer Milán
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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.: +36 30/387-6573.

– Számítógépek javítását, karban-
tartását vállalom. Orbán János
+36 70/379-8301.

– Kôműves és burkoló munkát válla-
lok. Zrínyi Péter +36 30/236-1537.

– Legyen tisztában értékeivel! Nagy
tapasztalattal, becsüsi végzett -
séggel, helyi lakosként segítek
régi tárgyai értékének megál-
lapításában, értékesítési tanács -
adással, díjtalan kiszállással.
Telefon: +36 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.: +36
70/347-0951.

– Pári Tamás villanyszerelô vállalom:
lakóépületek, üzletek és egyéb
gyengeáramú munkálatait! In - 
gye nes árajánlat készítés!! Te -
lefon: +36 30/677-7634. E-mail:
kucko96@vipmail.hu

– Festés-mázolást, hôszigetelést,
fűnyírást vállalok. Tel.: +36 30/951-
6569.

– Ha kerttel akad gondja, Schurcz
megoldja! Kertépítés, kertfenntar-
tás, veszélyes fa kivágás. +36
30/432-7073.

– Villanybojlerok javítása, tisztítá-
sa, mosógépek, mosogatógépek,
elektromos háztartási gépek javí-
tása Kránicz István +36 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. Tel.: +36 70/602-
5203.

– Gépi földmunka, fuvarozás, építô-
anyag kereskedés. Fenyves kft.
8646 Balatonfenyves, Nimród u. 32.
(új temetô mellett) Telefon: +36
30/956-8858, 85/560-142.

– Fenyvesi Peca Pont 8646 Ba -
latonfenyves, Vörösmarty u. 43.
www.fenyvesipecapont.hu telefon: 
+36 20/258-8600 Élôcsalik, etetô-
anyagok horgászbotok szerelékek
horgászfelszerelések.

– Kerékpár szerviz – fahrrad Re -
paratur Balatonfenyves Nimród
utca 121. tel.: +36 30/693-1783.

– Angol tanítás, érettségire felkészí-
tés minden szinten szaktanártól.
+36 20/962-2687.

– Nyaralók karbantartása, „Ezer -
mester szolgálat” hétvégén is:
Györei Péter. Tel.: +36 70/300-
1984; gyorei.peter@gmail.com

– Építési műszaki ellenôrzést vagy
felelôs műszaki vezetést, építési 
e-naplóvezetést szakmagyakorlási
jogosultággal vállalok: tel.: +36
70/456-7216.

– Házak, apartmanok, irodák, üzle-
tek, intézmények, társasházak álta-
lános takarítását vállalom Bala ton -
fenyvesen és környékén. Bakai-
Németh Vanda ev. Tel.: +36 30/822-
0522; e-mail: danduska8@gmail.com

– Tanárnô, tanítványokat vállal ma -
tematika, kémia, fizika tantárgyak-
ból. +36 20/540-9433.

– Zöldterület-gondozás. Somogyi
Zsolt +36 20/360-8504.

– Eladó: zuhanykabin 80×80 cm,
fehér mosdókagyló, csaptelep, für-
dôszobatükör, piperepolc, sarok-
polc, valamint fürdôszobabútorok.
Mosogatómedence 2-es, nagy
méretű króm. Autóba való gyerek -
ülés. Pehelypaplan 200×140 cm.
Zanussi páraelszívó, szekrénybe
építhetô. Érd.: +36 70/358-7879.

– Eladó Yamaha Elekron E HS-4
zongora, 120 l-es használt villany-
bojler. Tel.: +36 20/954-1631.

– Villanyszerelés, érintésvédelem,
villámvédelem, voltperamper.hu
+36 20/572-9662.

– Takarítást vállalok nyaralókban
indulásra, és váltástakarítást is.
Megbízható, pontos munka. Tel.:
20/70-358-7879.

– Eladó perzsa szônyeg 2×3 m, hoz-
zátartozó összekötôvel 80×1,5 m,
klasszikus mintával kézi csomózá-
sú kerek, 3 m átmérôjű szônyeg
bordós árnyalatú. Tel.: +36 20/917-
4300.

– Balatonfenyvesi mosodánkba nyá -
ri szezonra nôi munkatársat ke -
resünk, akár részmunkaidôben.
Diákok jelentkezését is várjuk. Tel.:
+36 20/333-7214.

– Tarokk barátok részére! Sze ret -
nénk tarokkos társaságunkat kibô-
víteni. Várjuk az érdeklôdôk jelent-
kezését. Érdeklôdés: Zsolt +36
30/517-2765.

– Sörözô, kávézó tekepályával, Ba -
latonfenyvesen hosszabb idôre,
berendezéssel kiadó Tel.: +36
30/332-2185.

– Szakácsot, (kezdô is lehet) regge-
liztetô fôzôasszonyt, 4–6 órára, a
nyári szezonra felveszünk. Be -
rekszálló Tel.: +36 30/332-2185.

– Recepcióst, szoba asszonyt, nyári
szálláshelyre felveszünk Berek -
szálló Tel.: +36 30/332-2185.

– Vegyes piac szervezôt, üzemelte-
tôt szezonra, felveszünk. Feny -
vespiac Tel.: +36 30/332-2185.

– Eladó használt lány ruhák 56-tól
128-as méretig. 100–400 Ft-os
darabonkénti áron. Pulóverek,
pólók, hosszú ujjú felsôk, nadrá-
gok, szoknyák, rugdalózók stb.
Tel.: +36 30/577-9849.

– Eladó egy sarok ülôgarnitúra
212×220-as, 1 db kétajtós szek-
rény (akasztós), 1 db dohányzó-
asztal, szônyegek, háztartási kis-
gépek. Állandó garázsvásár Feny -
vesi u. 167. Tel.: +36 20/445-9730.

– Bádogozás, vízvezeték-szerelés,
fűtésszerelés. Tel.: +36 30/261-
6308.

– Gáz szieszta, tárcsás mosógép,
380-as terménydaráló, lakatosmű-
hely felszerelés eladó. Tel.: 360-399.

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

Áprilisi számunk lapzártája
2018. március 20., 14 óra

AP RÓ

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.
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Hagyományos „TÉLTEMETÔ” ren-
dezvényt tartott az EZÜSTFENYÔ
NYUGDÍJAS EGYESÜLET február
17-én a Községháza parkolójában.
Meggyújtottuk a máglyát, melyen 
elégettük a „Kiszebábot”, így véget
vetve a télnek. Sajnos nem sok siker-
rel, mert utána ránk köszöntött, még-
hozzá keményen, gondolván azért
mégis csak ô az úr.
A közös eseményen szép számmal
voltak kedves fenyvesiek, kiket ven-
dégül láttunk. Körbe táncoltuk a mág-
lyát, rajta az égô bábbal (melyet har-
madjára sikerült csak a tűzbe dobni,
nem is lett vége a télnek), majd min-

denkit vendégül láttunk egy kis pogá-
csával, forralt borral, forró teával.
Ez volt a harmadik alkalom, hogy
megrendeztük a Farsang végét jelen-
tô eseményt, melyet utána egy vidám
jelmezes felvonulással tettünk emlé-
kezetessé. Volt itt haza nem találó
részeg, orosz matrjoska baba, csata-
bárdos indiánlány, kalóz legény, 
kertész legény, csontváz valamelyik
kriptából, seprűn érkezô boszorkány,
vámpír, kóbor apáca, de ellátogatott
hozzánk Szandi is, úgy 16 éves korá-
ból.
Mindezt Marton Marika konferálta,
nem kis derültséget okozva. Ezúton

is köszönöm VALAMENNYI jelmezes
felvonulónak az ötletes, derűs perce-
ket, mellyel megajándékozták a jelen
lévôket. 
A hagyományos bállal zártuk a far-
sangot. (bé)

Téltemetô Balatonfenyvesen

A Fenyves Sportegyesület hírei
Labdarúgás

U11-es csapatunk nagyszerűen szerepelt a Fonyódon rendezett Bozsik tor-
nán. A résztvevôk: Balatonkeresztúr, Fonyód és Kéthely voltak. Minden ellen-
felünket legyôztük, úgy, hogy még gólt sem kaptunk! A csapat tagjai: Márton
Mátyás, Mayer Dávid, Kôvári Karina, Szemán Szilárd, Baranyai Bálint és
Elekes Gyula. Gratulálunk a nagyszerű teljesítményért! Hajrá Fenyves!

Változás az 
EZÜSTFENYÔ NYUGDÍJAS
EGYESÜLET életében
2018 februárjában választás volt az
egyesületnél, mivel a vezetôség
megbízatása február 12-vel lejárt.
Jánosházi Katalin elnök asszony
már elôtte jelezte, hogy nem kíván
to vábbra elnök lenni. Így 2018. feb-
ruár 12-én az egyesület közgyűlé-
se a következô két éves ciklusra
elnöknek Baranyai Évát, helyettes-
nek Balázs Dezsônét, titkárnak
Konyovits Teodó rát, rendezvény-
szervezônek Kiss Sándornét és
Szlivka Ferencnét vá lasztotta meg. 
A régi vezetôség nem indult az újra-
választásért. Ez úton szeretném
megköszönni hat éves áldozatos
munkájukat, melyet az egyesület-
ben végeztek. A továbbiakban kívá-
nok VALAMENNYIÜKNEK jó egész -
séget, életükben boldog éveket, és
továbbra is számítunk aktív munká-
jukra. Baranyai Éva

Karate

Február 24-én a szigetszentmiklósi
városi sportcsarnokban rendezték
meg a 26. Hungarian Tatami Karate
Cup nemzetközi versenyt, melyen
12 ország 700 sportolója vett részt.
A Fenyves Sportegyesületet erôs
csapat képviselte. Sólyom Márkó,
miután kiegyenlített, gyakorlatilag
„végig kergette” ellenfelét a tatamin,
újabb pontot sajnos nem tudott sze-
rezni. Hegedűs Julcsi, mindkét kor-
osztályban ahol indult, stabilan
hozta az elsô meccseket, a máso-
dik körökben viszont nagyon ruti-
nos ellenfeleket kapott, akikkel
szemben alulmaradt. Sárdi Nóra
egészen közel került a dobogóhoz,
a népes és színvonalas mezôny-
ben végül 5. helyen végzett. Ki -
emelkedô eredményt ért el Dö -
mötör Marcell, aki a 12 évesek
mezônyében (kata) elsô helyezett-
ként zárt, a 13 évesek között pedig
5. lett! Gratulálunk a fenyvesi ver-
senyzôknek!
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