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Van mit tenni! Nehezíti a dolgunkat, hogy csak akkor
nem dolgozhatunk, amikor arra a legjobbak lennének a
körülmények – nyáron. Zavarnánk a hozzánk pihenni,
kikapcsolódni érkezôket. Marad hát a tavasz, amely
eddig nem sok jót hozott, extrém mennyiségű csapa-
dék, a belvizes problémák gátolták a szabadtéri mun-
kavégzés nagy részét.
Pedig ebben az esztendôben, ahogy arról a költség -
vetésünk is tanúskodik, majd félmilliárdot költhetünk
igazán fontos területekre, intézményekre. Ezekrôl cím-
szavakban korábban már igyekeztem tudósítani.
160 295 057 Ft-ot költhetünk iskolánk energetikai fel-
újítására, ennek során nyílászárókat cserélünk, fűtést
korszerűsítünk, homlokzatokat lábazatokat, födémeket
szigetelünk az 1956-ban elkészült fôépületen, a hábo-
rú elôtt épült Kacskovics villán (középsô épület), vala-
mint az 1995-ben átadott sportcsarnokon. Itt még sike-
rült a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt pályáza-
ton is több mint 50 millió forintot nyerni gépészete és 
a belsô felújítás elvégzésére. Össze kell organizálnunk
a két építést, úgy, hogy azok szeptemberre elkészülje-
nek, de úgy, hogy még a csarnokban június elején
évzárót szeretnénk tartani…
Megindítjuk hamarosan a településnek a belvíz által
leginkább problémát jelentô szakaszain a vízrende-
zést. Árkokat újítunk fel, burkolunk, műtárgyakat épí-
tünk. Ebben az esetben is jó lenne, ha nem történne
munkavégzés a szezonban, de azt gondolom, kompro-
misszumot kell kötnünk, hiszen ezen beruházás befe-
jezési határideje 2018. december 31.
Erre a célra 257 245 850 Ft-ot nyertünk (mondhatjuk:
negyed milliárd), de ismerve Fenyves területi méreteit,
a több mint 60 km utat, a több mint ötezer ingatlant,
csak az igazán komoly gondokat jelentô szakaszok
megépítésére lesz elegendô, ami azonban jó alapot
teremt a többi szakasz ide csatlakoztatásához.
Ez a három beruházás önmagában majd fél milliárd,
jelentôs, tiszteletre méltó összeg. Van persze ezen
kívül még olyan teendônk, amit el kell végeznünk: a
BFT pályázatából épül a Fenyves-alsói strandi sétány,
melyhez új kultúrált világítás, új stílusú utcabútorok is
kerülnek. Aztán: járdák, utak strandfelújítások, meder-
kotrás. Hogy csak a nagyobb tételeket említsem.
Elkülönítettünk jelentôs összeget ingatlanok megvá-
sárlására, hogy tervezett településfejlesztéseinket meg
is tudjuk valósítani. Terveztetjük az új strandi üzleteket,
melyek egy magasabb színvonalat, egy sajátos fenyve-
si településképet fognak eredményezni, hiszen a mai
strandi állapotok sok esetben és helyen megrekedtek a
kilencvenes évek színvonalán, ami még nem is lenne
baj, de annak gondolkodásmódja sem sokat változott.
Van hát teendô a közterületeken, strandokon, intézmé-
nyeinknél, de még a fejekben is. Jól tudjuk: minden fej-
ben dôl el, na meg ott, ahol az elképzelésekhez, ál -
mokhoz a fedezetet is meg lehet találni.
Mindenkinek van hát teendôje, tegyük hát a sajátunkat,
bôven van munkánk! (Lombár Gábor)

MÁJUSI PROGRAM
Május 10–13. (csütörtök–vasárnap): 
VII. Fenyôvirágzás Fesztivál
Május 12. (szombat): Falunap
Helyszíne: A Bács-Kiskun Megyei Ifjúsági
Tábor (Kölcsey u. 45.)

A Falunap során hagyományosan fôzôverse-
nyen és sportversenyeken mérhetik össze
tudásukat és ügyességüket a fenyvesiek. 
A Falu napon gyermekkoncert, néptánc-be -
mutatók, az Ezüstfenyô Nyug díjas Egyesület
zenés-táncos műsorai és utcabál szórakoz-
tatja a vendégeket. A gyerekeket ugráló vár
és arcfestés várja és minden látogatónak
finomságokkal kedveskedünk.

Május 18–21. (péntek–hétfô): 
Bodza Napok
„Minden érzékünket átjárja a bodza.”
Helyszín: a település vendéglátó-egységei,
Zenepavilon, Nagyberek

Idén a pünkösdi hosszú hétvégére szervez-
zük a Bodza Napokat, hogy még több idô és
lehetôség legyen végigkóstolni a helyi ven-
déglátóegységek bodzából készült italait,
ételeit. Kísérôprogramként bodzavirág-gyűjtô
túra tehetô a Fehérvízi ôslápig, valamint in -
teraktív gasztro-show, bodzáról szóló elô -
adás, népművészeti kirakodóvásár, zenei és
gyermekműsorok színesítik a rendezvényt.

Május 26. (szombat): A Balaton Napja
Helyszín: Központi Strand

Játékos sportprogramok, vetélkedôk, sport-
versenyek, horgászverseny a Balatoni Kör
által kezdeményezett és a Balatoni Szö -
vetség által támogatott Balaton Napjához
kapcsolódóan.

Május 27. (vasárnap): Gyermeknap
Helyszín: Zenepavilon

Játszóház, szabadtéri játszópark, kézműves
foglalkozás, gyerekműsor, vetélkedô.
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GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE 2018.

Április 9–15. 
Három Királyok Gyógyszertár

Balatonboglár
Április 16–22. 

Mária Gyógyszertár Balatonlelle
Április 23–29. 

Arany Kígyó Gyógyszertár
Balatonboglár

Április 30–május 6. 
Isteni Gondviselés Gyógyszertár

Fonyód
Május 7–13.

Turul Gyógyszertár Balatonfenyves
Május 14–20. 

Magyar Korona Gyógyszertár
Balatonlelle

Ügyeleti idô zárástól 
az alábbi idôpontig:

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

vasárnap és ünnepnapokon 12 óra

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
Március 29-én tizenhárom napirendet tárgyalt a testület, elôször a beszámoló-
kat hallgatta meg. A közbiztonság helyzetérôl a Fonyódi Rendôrkapitányság
vezetôje, dr. Pasztusics Ákos alezredes adott számot, összegezte az elôzô
esztendô történéseit, és tájékoztatást adott a következô idôszak feladatairól.
Hatékony fellépés, a közbiztonság jelen helyzetének fenntartása, a lakosság
biztonságérzetének növelése, a büntetô és szabálysértési eljárások gyorsítá-
sa, együttműködés az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel, 
a polgárôrséggel, a közlekedés biztonságának további erôsítése szerepelnek
a 2018-ban megvalósítandó feladatok között.
Együttműködést a keleti mólószár kulturált, a turisztikát gazdagító módon való
működtetésében kért a polgármester hathatós segítséget ebben az esztendô-
ben, ennek érdekében javasolt egyeztetést a rendôrség, halászat, a helyi hor-
gász és polgárôr szervezetek részvételével.
Szintén elfogadták a képviselôk a Vízirendészeti Örs megbízott vezetôjének,
Verb István alezredesnek a múlt év tevékenységérôl szóló beszámolóját. Náluk
a vezetôi végleges kinevezés várható az üdülési idény kezdetéig.
A 80 fôs tagsággal rendelkezô Vitorlásegyesület elnöke, Kovács Barna számolt
be tevékenységükrôl, melynek egyik legfontosabb eredménye a kikötôben lévô
egyesületi móló belakása, és a vitorlás gyermekoktatásban való részvétel.
A Fenyves Sportegyesület elnök-helyettese, Buza Barna adott számot a három
szakosztályú egyesület tevékenységérôl, eredményeirôl, melyet a testület szin-
tén egyhangú szavazással fogadott el.
Az Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület beszámolóját két elnök készítette, mivel
Pásztor Jánosné mandátuma idôközben lejárt, a továbbiakban Baranyai Éva a
megválasztott elnök, akinek nagy tapasztalata van a hagyományôrzés terüle-
tén, aktív munkája során évtizedeken át ezzel foglalkozott Buzsákon.
Nagyra értékelte a testület a helyi Gyermekalapítvány tevékenységérôl szóló
elnöki értékelést. Ez a szervezet, amely rendre foglalkozik gyermekeink sport,
kulturális programjainak a támogatásával, kiváló hátországa a szervezésnek.
Elfogadták a képviselôk az elnök távollétében is a 34 fôt számláló Polgárôr
Egyesület beszámolóját, elismerve annak tagjai által a szabad idejükben vég-
zett munkát.
Talán a legnagyobb taglétszámú a legfiatalabb szervezôdés, a 160 fôs tagsá-
got képviselô Balatonfenyvesi Horgászegyesület, amely már ezen rövid idô
alatt is bizonyította életrevalóságát, rendezvényeinken aktívan részt vesznek.
Döntött a testület a civilek támogatási kérelmeirôl, melynek kerete 3475 E Ft
volt, míg az igények majdnem elérték a 8 milliót… Végül valamivel kevesebb
mint 4 milliót ítéltek oda a testület tagjai.
A Vitorlás Egyesület 250 ezer, a Majorka Alapítvány 350 ezer (két konkrét 
rendezvény támogatására), a polgárôrök 400 ezer, a Nyugdíjas Egyesület 
600 ezer, a Fenyves SE 510 ezer, a Gyermek Alapítvány 600 ezer, a Katolikus
Egyházközség 400 ezer, a Horgász Egyesület 200 ezer, a Balaton Úszóiskola
600 ezer, a Balatoni Futár 50 ezer, a Siketek OSZ 25 ezer, Vakok és
Gyengénlátok megyei Egyesülete 25 ezer forinttal lett gazdagabb.
Meghatározta a testület az óvodai felvétel idôpontját, az intézményvezetô
elôterjesztésére: május 7-8-án. Elfogadták a képviselôk a Kisfenyô Óvoda
továbbképzési tervét, a 2018–2023 közötti idôszakra.
Döntött a testület az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabá-
lyozásáról, az azokért fizetendô díjak mértékérôl.
Rendeletet alkotott a fizetô parkolás szabályairól: a szabadstrand déli oldalán
lévô Balaton part utcában a nyáron már csak így lehet parkolni.
Képviselôi mandátumról való lemondást követôen a testület ezzel kapcsolat-
ban megüresedett pozíciókba bizottsági tagnak Gyanó Józsefnét, míg bizott-
sági elnökhelyettesnek Stamler Józsefet választotta.
A testület továbbra is fontosnak tartja az MKSZ által kiírt és elnyert pályázat
keretében elvégzendô felújításokat, a megnövekedett saját erô összegét ehhez
a költségvetés tartalékából biztosítja.
Elfogadták a településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos dön-
tések pontosítását.
A testületi ülés utolsó napirendjeként döntés született a 2018 évi közterület
használatok meghatározásáról, helyérôl, és mértékérôl.
Az ülés végén a képviselôi kérdések túlnyomó részt a vasútfelújítás során
megrongált közterületek, utak, és létesítmények helyreállításáról szóltak,
melyekrôl a polgármester egyeztet a beruházó NIF-el. (L. G.)

Molnár Józsefnét köszöntötte 90. szü-
letésnapja alkalmából Lombár Gábor
polgármester. Jó egészséget, sok bol-
dogságot kívánunk családja körében,
Isten éltesse sokáig!
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Március 22: a Víz Világnapja. Minden
esztendôben megemlékezünk e jeles
napról az óvodánkban is. Sokat
beszélgetünk a gyerekekkel a víz fon-

tosságáról, éltetô erejérôl. Tudják,
hogy takarékoskodni kell vele a min-
dennapok során, hogy nem szeny-
nyezzük, hogy mindent elkövetünk

annak érdekében, hogy még sokáig
a magunkénak tudhassuk vizeinket.
Idén az Önkormányzat és a Ba la -
tonfenyvesi Horgászegyesület, közö-
sen hirdetett rajzpályázatot az ovisok
részére a Víz világnapja, valamint a
Halak Napja alkalmából. Felhívá suk -
ra sok-sok pályamű készült. A legki-
sebbek közösen készítettek egy
mozaikokból ragasztott óriási méretű
halacskát, a nagyobbak már önállóan
dolgoztak rajzaikon, melyek különbö-
zô technikával és több napig tartó,
kitartó munkával készültek el.
A rajzokból kiállítást rendeztünk, a dél -
elôtt folyamán  Farkas Tamás, a Hor -
gászegyesület Elnöke, a Nagy Ho -
hoho Horgász c. népszerű mesefilm-
bôl vetített le egy-egy részt a gyere-
keknek, majd Lombár Gábor Polgár -
mester Úr adta át a névre szóló
emléklapokat a kicsiknek.
A program, A vízcsepp című mese
elôadásával zárult, Krizsai Mónika –
könyvtárosunk – közreműködésével.
A délelôttrôl, a rajzokról fotókat az
óvoda fb. oldalán illetve honlapunkon
tekinthetnek meg az érdeklôdôk. H.Sz.

Kisfenyôk a Halak Napjáról 
és a Víz Világnapjáról

Foltos dekoráció

Balatonfenyves húsvéti deko -
rációját, amely a Turisztikai
Egyesület kirakatában tekinthe-
tô meg, a „Fenyvesi Foltosok”
készítették el idén is Hadnagy
Lászlóné közreműködésével.
Akik a patchwork technikával
varrtak: Papp Lajosné, Potecz
Réka, Schmidt Mária, Tóthné
Csetei Zsófia, Török Ferencné
és Végh Józsefné művészeti
vezetô, aki a háttérképet készí-
tette. Kézzel festett tojásokat
Németh Mártától kaptuk aján-
dékba.

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁS
Értesítem a szülôket, hogy a Balatonfenyvesi Kisfenyô Óvodába 

a 2018/19. nevelési évre
2018. május 7-én és május 8-án

írathatják be gyermekeiket!
Az óvoda felvételi körzete: Balatonfenyves közigazgatási területe

A beiratkozás helye: Balatonfenyvesi Kisfenyô Óvoda
Balatonfenyves, Fenyvesi u. 35–37. óvodavezetôi iroda,

naponta 8–16 óra között.

Beíratható az a gyermek, aki 2018. június 1. és 2019. május 31. között tölti be
harmadik életévét.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtôl szá-
mított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkezô három éves és annál idôsebb gyer-
mek óvodai felvételi kérelme teljesíthetô.
Kérem, a szülô hozza magával:
– személyi igazolványát
– lakcímkártyáját
– gyermeke születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, taj kártyáját.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2018.
május 31. A döntés ellen a szülô – a közléstôl számított 15 napon belül – eljá-
rást indíthat. A másodfokú döntést a fenntartó hozza meg.
A Nemzeti Köznevelésrôl szóló, 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése értel-
mében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harma-
dik életévét betölti, a nevelési év kezdô napjától (szeptember 01.) legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzô a szülô kérelmére és az
óvodavezetô valamint a védônô egyetértésével, a gyermek jogos érdekeit szem
elôtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést ad hat a kötelezô óvodai neve-
lésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Lombár Gábor Hackl Szilvia
polgármester óvodavezetô
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Balatonfenyvesi
Fekete István 
Általános Iskola 
Tisztelt Szülô!

A Balatonfenyvesi Fekete István Ál -
talános Iskolában a 2018–2019-es
tanévben órarendi keretben, kötele -
zô jelleggel  tartandó etika/hit- és er -
kölcstan tantárgy keretében – az
1–8. évfolyamon – a szülô döntése
alapján választhatnak:
– etikát, melyet az iskola pedagógu-

sai tartanak,
– a Római Katolikus Egyház által

szervezett hittant,
– a Református Egyház által szerve-

zett hittant, valamint 
– az Evangélikus Egyház által szer-

vezett hittant.

A Megyei József Attila Szava ló -
verseny az általános iskolák felsô
tagozatain tanuló, költészet iránt
érdeklôdô, tehetséges versmondó
diákjai számára nyújt lehetôséget a
bemutatkozásra. A rangos verseny
megyei elôdöntôjén iskolánkat Mayer
Milán 7.osztályos tanuló képviselte
Kaposváron, aki kiváló versmondás-
sal továbbjutott a költészet napi
megyei döntôbe, melyet Balaton -
szárszón rendeznek meg. Milánnak
és felkészítô tanárának, Kövesdi
Évának gratulálunk és sok sikert
kívánunk április 11-én!

Lengyeltótiban a Diákolimpia alétikai
mezei futóversenyének körzeti döntô-
jén iskolánkat 15 tanuló képviselte. 
A következô eredmények születtek:

I. korcsoport: 
Buza Ilka 2. hely, Kemény Kálmán
Kolos 5. hely. II. korcsoport: Kôvári
Karina 25. hely. III. korcsoport:
Csermely Csenge Jáz min 1. hely,
Sárdi Nóra, 13. hely, Kemény
Zsombor 20. hely, Tóth Mátyás 25.
hely. IV. korcsoport: Hoffmann Hédi
12. hely, Stamler Kata 7. hely, Kôvári
Adrián 23. hely, Mezei Buda 22. hely.

Csapatbajnokság II. korcsoport:
Blum Barnabás, Sólyom Márkó,
Mayer Dávid, Elekes Gyula 5. hely.

Gratulálunk minden résztvevônek és
felkészítô tanáraiknak, Tábor Tamás -
nénak és Gyanó Józsefnek!
A Diákolimpia megyei döntôjébe
továbbjutott Csermely Csenge Jáz -
min Kaposváron kiváló versenyzés-
sel a 8. helyen ért célba. Gratulálunk
a szép eredményhez!

ISKOLAI BEÍRATÁS

FELHÍVÁS
Értesítjük az érintett szülôket, hogy a 2018/2019. tanévre
történô általános iskolai beíratásokra az alábbi idôpontokban
kerül sor:

2018. április 12. csütörtök: 8–18 óráig

2018. április 13. péntek: 8–17 óráig.

Beiskolázási körzet: Balatonfenyves
Helyszín: Balatonfenyvesi Fekete Itván Általános Iskola

8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 38–39.

Tanköteles, azaz 2012. augustus 31-ig szültett gyermekét a szülô
köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerin-
ti illetékes vagy a választott iskola elsô évfolyamára beíratni.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére

kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító iga-

zolás:
• az óvodai szakvélemény,
• a nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi

szak értôi vélemény,
• az sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértôi

Bizottság szakértôi véleménye,
– a diákigazolványról szóló okmányirodai igazolólapot (NEK)
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Karate
Március második hétvégéjén Po -
zsonyban versenyeztünk (Slovakian
Grand Prix), a régió egyik – nyugod-
tan mondhatjuk – talán legerôsebb
versenyén. 30 ország több mint 1500
indulója igen magas színvonalat
teremtett. Sajnos érmet nem szerez-
tünk, annak ellenére, hogy verseny-
zôink – Sólyom Márkó, Sárdi Nóra,

Hegedűs Julcsi, Dömötör Marci –
minden tôlük telhetôt megtettek.
Eredményesen szerepeltek viszont
versenyzôink március 24-én Szek -
szárdon a Széki kupán! Számítottunk
erre, de született néhány igazán kel-
lemes meglepetés is: Zrínyi Csanád
6–7 éves kumite ezüst érem, Zrínyi
Bálint 10–11 éves kata ezüst érem,
Sárdi Nóra 12–13 éves kumite bronz

érem, Drenkovics János 10–11 éves
kumite ezüst érem, Dömötör Marcell
12–13 éves kata bronz érem, kadett
kata ezüst érem (!). Gratulálunk
nekik! Hajrá Fenyves!

Labdarúgás
Március utolsó hetében megkezdôd-
tek a Bozsik Torna kinti fordulói. U11-
es csapatunk Kéthelyen lépett pályá-
ra, míg U13-as korosztályú labdarú-
góink Lengyeltótiban. Mindkét kor-
osztályunk becsülettel helytállt a
mérkôzéseken, de még érzôdött az
év eleji forma. Legközelebb jobbak
leszünk!

Futás
A hónap utolsó péntekének délután-
ján rendeztük húsvéti rendezvényün-
ket: a Nyuszi Futást. A korábbi évhez
hasonlóan a napsütéses idô sok
„nyuszit” kicsalogatott, kicsiket és
nagyokat egyaránt. Az Imre majorból
startolt futócsapat közel felét gyere-
kek tették ki, akik nagy kitartásról tet-
tek tanúbizonyságot. A legfiatalabb
futó, aki immár többedszer teljesítet-
te a mintegy 3,7 kilométers távot,
Fritz Hunor volt. A legnyuszibb nyu-
szinak Baranyainé Somos Ivettet
választotta a zsűri. A legidôsebb
sportnyuszi ezúttal dr. Czink János
volt, míg a legfürgébb Lelkó Attila.
Gratulálunk nekik!

Fenyves Sportegyesület

Mari-Etta 
Helytörténeti
Gyűjtemény

Kölcsey u. 73. alatt 
elôzetes bejelentkezés alapján 
látogatható, idôpontot egyeztetni 

a Községi Könyvtár 
elérhetôségein lehet 

annak nyitva tartási idejében.

A Községi Könyvtár 
nyitvatartási ideje

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

e-mail: 
konyvtar@balatonfenyves.hu
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó mes-
ter vállalom régi tetôk felújítását, új
tetôszerkezetek ácsolását, fedését,
valamint belsô burkolást és gipszkar-
tonozást, kerti pihenôk, teraszok,
kocsibeállók elkészítését. Balaton -
fenyves, Rákóczi u. 2., telefon: +36
30/387-6573.

– Számítógépek javítását, karbantartá-
sát vállalom. Orbán János +36
70/379-8301.

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

– Legyen tisztában értékeivel! Nagy
tapasztalattal, becsüsi végzett ség gel,
helyi lakosként segítek régi tárgyai
értékének megállapításában, értéke -
sítési tanácsadással, díjtalan kiszál-
lással. Telefon: +36 30/939-1039
Bózsing György, Dráva utca 70.

– Pernecz József ács-állványozó, vál-
lalom 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 gyen-
geáramú munkálatait! Ingyenes ár -
ajánlat készítés!! Telefon: +36 30/677-
7634 E-mail: kucko96@vipmail.hu

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

– Ha kerttel akad gondja, Schurcz meg-
oldja! Kertépítés, kertfenntartás,
veszélyes fa kivágás. +36 30/432-
7073.

– Villanybojlerok javítása, tisztítása,
mo sógépek, mosogatógépek, elektro-
mos háztartási gépek javítása.
Kránicz István +36 30/904-4527 Ba -
latonfenyves. Hétvégén is.

– Ezermester javít kerékpárokat, ház-
tartási kisgépeket, lemezjátszót, vi -
deót. Mindig Tv setabox telepítés,
hangolás, beállítás. Csak kisegítô
tevékenység elszámoló számlával.
Tel.: +36 70/602-5203.

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

– Fenyvesi Peca Pont 8646 Bala ton -
fenyves, Vörösmarty u. 43. 
www.fenyvesipecapont.hu telefon:
+36 20/258-8600 Élô csalik, etetô-

anyagok horgászbotok szerelékek
horgászfelszerelések.

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

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

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

– Építési műszaki ellenôrzést vagy fele-
lôs műszaki vezetést, építési e-napló-
vezetést szakmagyakorlási jo go -
sultsággal vállalok: tel.: +36 70/456-
7216.

– Házak, apartmanok, irodák, üzletek,
intézmények, társasházak általános
takarítását vállalom Balatonfenyve sen
és környékén. Bakai-Németh Vanda
ev. Tel.: +36 30/822-0522; e-mail: dan-
duska8@gmail.com

– Tanárnô, tanítványokat vállal matema-
tika, kémia, fizika tantárgyakból. Tel.:
+36 20/540-9433.

– Eladó: zuhanykabin 80×80 cm, fehér
mosdókagyló, csaptelep, fürdôszoba-
tükör, piperepolc, sarokpolc, valamint
fürdôszobabútorok. Mosogatóme den -
ce 2-es, nagy méretô króm. Autó- 
ba való gyerekülés. Pehely paplan
200×140 cm. Zanussi páraelszívó,
szekrénybe építhetô. Érd.: +36
70/358-7879.

– Eladó Yamaha Elekron E HS-4 zongo-
ra, 120 l-es használt villanybojler. Tel.:
+36 20/954-1631.

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

– Takarítást vállalok nyaralókban indu-
lásra, és váltástakarítást is. Meg -
bízható, pontos munka. Tel.: +36 20-
70/358-7879.

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

– Balatonfenyvesi mosodánkba nyári
szezonra nôi munkatársat keresünk,
akár részmunkaidôben. Diákok jelent-
kezését is várjuk. Tel.: +36 20/333-
7214.

– Tarokk barátok részére! Szeretnénk
tarokkos társaságunkat kibôví teni.
Várjuk az érdeklôdôk jelentkezését.
Érdeklôdés: Zsolt +36 30/517-2765.

– Sörözô, kávézó tekepályával, Ba la -
ton fenyvesen hosszabb idôre, beren-
dezéssel kiadó Tel.: +36 30/332-2185.

– Szakácsot, (kezdô is lehet) reggelizte-
tô fôzôasszonyt, 4–6 órára, a nyári
szezonra felveszünk. Berekszálló Tel.:
+36 30/332-2185.

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

– Vegyes piac szervezôt, üzemeltetôt
szezonra, felveszünk. Fenyvespiac
Tel.: +36 30/332-2185.

– Eladó használt lány ruhák 56-tól 128-
as méretig. 100-400 Ft-os darabon-
kénti áron. Pulóverek, pólók, hosszú
ujjú felsôk, nadrágok, szoknyák, rug-
dalózók stb. Tel.: +36 30/577-9849.

– Eladó egy sarok ülôgarnitúra
212×220-as, 1 db kétajtós szekrény
(akasztós), 1 db dohányzóasztal, szô-
nyegek, háztartási kisgépek. Állandó
garázsvásár Fenyvesi u. 167. Tel.: +36
20/445-9730.

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

– Gáz szieszta, tárcsás mosógép, 380-
as terménydaráló, lakatosműhely fel-
szerelés eladó. Tel.: 360-399

– Elôl töltôs Zanussi automata mosó-
gép és kétszemélyes kanapé eladó.
Irányár: 20–20 000 Ft. Tel.: +36
30/551-8359; +36 20/536-4781.

– Fenyves Társasüdülô felvételre keres
takarítónôt szezonális munkára, május
15-tôl augusztus 31-ig. Munkaidô: napi
6 óra. Valamint felvételre keres udva-
rost, késôbbiek során ez a személy
portai szolgálatot lát el, amely éves
állást biztosít. Az udvari munka 6 órás,
a portai 12 órás munkaidô. Mun -
kakezdés megbeszélést követôen.
Érdeklôdni: Drenkovics János gond-
nok. Tel.: +36 30/302-2112.

– Eladó használt férfi kerékpár, 20 000
Ft-ért, érdeklôdni: +36 30/620-4334.

– Citromfák (citrommal) különbözô
méretben eladók: +36 30/620-4334.

– Eladót keresek Balatonfenyvesre a
dohányboltba, július–augusztus hó -
napra, érd. +36 30/620-4334.

– Mihalecz Tibor szobafestô, mázoló.
Telefon +36 70/602-5095; e-mail:
mihalecz.tibor@freemail.hu

Az apróhirdetések közzététele díjmen-
tes, a hirdetések tartalmáért felelôssé-
get nem vállalunk!

Májusi számunk lapzártája
április 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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A Balatonfenyvesi
Turisztikai Egyesület
hírei

FELHÍVÁS! Idén elsô alkalommal, 
a május elsejei hosszú hétvégére
Utcaművész Ki mit tud?-ot szerve-
zünk Balatonfenyvesen, a Sétálóutca
és a Zenepavilon környékére.
Szeretettel várjuk helyi és környék-
beli, vagy akár távolabb lakó amatôr
művészek vagy tehetségek jelentke-
zését, akik szívesen megmérettetnék
magukat. Jelentkezni bármilyen kate-
góriában lehet: zenés, táncos, akro-
batikus, szórakoztató, képzôművészi
bemutatókat várunk. Részletek és
jelentkezés a Balatonfenyvesi Tu -
risztikai Egyesület programszervezô-
jénél folyamatosan, a 70/338-9899-
es telefonszámon illetve a program@
balatonfenyvesen.hu e-mail címen.
Az utcaművészeket a közönség fogja
zsűrizni, a legkedveltebbeket jutal-
mazzuk!

Húsvéti közös készülôdés. Nagy -
csütörtökön, amely a tavaszi szünet
elsô napja is volt egyben, közös hús-
véti készülôdésre hívtuk és vártuk a
kicsiket, nagyokat, családokat, helyi-
eket és az ünnepelni Balaton feny -
vesre érkezôket egyaránt. A Varázs -
hangok Egyesület segítségével a
nagyterembôl zsibongó játszóházat
varázsoltuk pár óra erejéig. A bébi -
korosztályt babajátszóház várta puha
játszószônyegen, amíg anyukáik
vagy a nagytestvérek a patchwork
technikát próbálhatták ki Potecz
Réka útmutatásai alapján. Miután
szebbnél-szebb húsvéti tojásokat
készítettünk, a társaság egy része 
– egymás számára mindaddig isme-
retlenek is – nagy társasjátékozásba
kezdett, így a meghirdetett 17 órai
zárórát kicsit meg kellett toldani, hogy
a megkezdett játék végére érjünk. 
Halász Noémi református lelkész
asszony segítségével lélekben is ké -
szülhettünk a húsvétra, az ünnep
egyházi vonatkozásáról beszélget-
hettünk vele délután négy órától.
Minden résztvevôt húsvéti sós ka -
láccsal, fôtt tojással és finom málna-
szörppel vendégeltünk meg.
A szervezô Balatonfenyvesi Turisz -
tikai Egyesület nevében ezúton sze-
retnénk köszönetet mondani a prog-
ram megvalósításában nyújtott se-
gítségéért Potecz Rékának, valamint
a Községi Könyvtár munkatársainak.
S. B.

Fonyód–Balatonfenyvesi református gyülekezet 

Április 8. 9.30 hagyományos istentisztelet az imaházban 
16.00 Nyitott istentisztelet dicsôítéssel FOKI, Fonyód

Április 15 és 22. 9.30 hagyományos istentisztelet, imaház
Április 29. 9.30 úrvacsorás istentisztelet az imaházban
Május 6. 9.30 családi istentisztelet az imaházban
Május 13. 9.30 hagyományos istentisztelet
Május 20. 9.30 Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet az imaházban
Május 21. Gyülekezeti Lakoma és szabadtéri istentisztelet 11 órától 

a fonyódi Bélatelepi strandon, rossz idô esetén a helyszín 
megváltozik.

Bibliaórák: április 12., 19., 26. és május 3., 10. 17,30–19.00 a FOKI-ban
Konfirmációs oktatás: április 7-én és 21-én, május 5-én és 19-én 11 órától a
FOKI-ban
Honlapunk: vizmellettifa.org

De miért pont a református hittant?
…teszik fel évek óta többen a kérdést itt, ezen a településen is. 
A válasz egyszerű: Aki a hittant választja, az az életet választja.
A Fonyód-Balatonfenyvesi református gyülekezet 5. éve végzi a környék óvodáiban
és iskoláiban egyik legfontosabb missziói feladatát, a hitoktatást. Évrôl évre egyre
többen csatlakoznak hozzánk, mára már közel 70 gyerek jár minden héten refor-
mátus hittanra, ahol megismerheti a Biblia tanítását, Isten szeretetét. Ha ezt nem
ismeri meg, nem is tudhatja, hogy léteznek.
Arra bátorítunk most, add meg gyermekednek a lehetôséget, hogy a hittanórák
során megismerkedhessen keresztyén ünnepeink gyökereivel, alapvetô emberi
értékekkel, tisztességgel, becsülettel, hűséggel, szeretettel, megbocsátással.
Várjuk az ovisokat, kisiskolásokat, kamaszodókat. Várjuk a hittel élôket, a még
keresôket és a kétkedôket is. Bárki jelentkezhet, nem kell hozzá reformátusnak
vagy megkereszteltnek lenni. 
A hittanóra nem egy száraz tananyag, sokkal inkább egy értelmi-, érzelmi- és spiri -
tuális fejlôdési lehetôség, dráma- és élménypedagógiai módszerekkel, beszél-
getésekkel, énekléssel, a közösség erejével. Olyan kérdéseket is ôszintén
feltárhatunk a gyermekekkel, amikre máshol nem, vagy csak részleges választ
kapnak: halál, Isten, keresztség, egyház, döntések, szabad akarat. Ezekrôl saját
korosztályuknak megfelelôen hallanak.
Családi istentiszteleteink is a gyermekközpontúság jegyében telnek. Bár nem
kötelezô a templombajárás, nincs belôle osztályzat, ennek ellenére minden hónap
1. vasárnapján megtelik a templomunk családokkal, gyerekhanggal. Ezeken az
alkalmakon a gyerekek pecséteket gyűjtenek, amit könyvekre, játékokra válthatnak.
„Fônyeremény” a Vakációs Bibliahét, nagysikerű nyári hittantáborunk – amit idén is
buzgón szervezünk már augusztus második hetére, augusztus 6 és 13 között!
Célunk, hogy a ránk bízott gyerekekkel minôségi idôt töltsünk el együtt hittan -
órákon, istentiszteleten, gyülekezeti alkalmakon, kiránduláson, táborokban. Együtt.
Te, mint szülô tehetsz-e ezért valamit? 
Hozd meg saját és gyermeked életének egyik legfontosabb döntését! És ha nehe-
zen döntenél, tedd fel magadnak a kérdést: Megadhatom-e ezt a gyermekemnek
saját erômbôl idômbôl, amit itt kaphat? Mit szól ehhez Isten? 
Ha döntöttél, akkor kövesd az alábbi lépéseket:
– Ha ovis lesz jövôre gyermeked, jelezd az 1. szülôi értekezleten, hogy szeretné-

tek csatlakozni a református ovis hittanhoz. Minden óvodába szeptemberben
kikerülnek a jelentkezési lapok!

– Ha 1. osztályos lesz jövôre gyermeked jelezd beiratkozáskor áprilisban, hogy a
református hittant választjátok, ehhez egy hivatalos jelentkezési lapot kell majd
kitöltenetek, ahol az erkölcstan- és a felekezeti hittanok, azon belül is a reformá-
tus hittan közül lehet választani!

– Ha bármelyik másik évfolyamon szeretnél csatlakozni a református hittanhoz,
megteheted ezt május 20-ig egy hivatalos jelentkezési lapon az iskolában, akkor
is, ha már valamilyen módon nyilatkoztattak titeket, vagy a gyermeket!

Ha van még kérdésed, keress bennünket!
Halász Noémi – református lelkipásztor
+36 30-491-7241
halasz.lelkesz@gmail.com
vizmellettifa.org
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Az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc megünneplésére nagy
számban gyűltek össze fenyvesiek
és a fenyvesi nyaralópolgárok. Az
ünnep hangulatát a Balatonfenyvesi
Kisfenyô Óvoda közép- és nagycso-
portosai – Kozma Andrea és Vozik
Lajosné által felkészített – Hu szár -
tánca idézte meg. 
Lombár Gábor polgármester ünnepi
beszéde a valódi ünneprôl szólt, fel-
idézve a százhetven éve történteket,
a márciusi ifjakat, a mindenkori ifjú-
ság képviselôit. A Fekete István Álta-
lános Iskola ötödik osztályosai Ágos-
tonné Dankó Mónika felkészítésével
ünnepi, zenés műsort adtak elô.
Halász Noémi református lelkipásztor
gondolatai után, hagyományainkhoz
híven, az önkormányzat, az intézmé-
nyek és civil szervezetek vezetôi
elhelyezték a tiszteletadás koszorúit
a kopjafánál.

Balatonfenyvesi
Horgászegyesület 

A Balatonfenyvesi Horgászegye -
sület 2018. évi tagdíja nem válto-
zott, továbbra is 1500 Ft. 
IBCC ismét a Fenyvesi strando-
kon is!
Verseny! 2018. ÁPRILIS 22–28.

Helyszínek:

1. Balatonfenyves, Központi strand
3709 hrsz. Elôd és a Somogyvári
utcák közötti partszakasz

2. Balatonfenyves Csalogány
strand 4585 hrsz.

A verseny idejére a fenti part- 
szakaszokat csak a versenyben
résztvevô csapatok használhatják!
Tisztelettel kérjük a helyi és ven -
dég horgászok türelmét, sportsze -
rűségét, valamint kérjük, hogy
segítsék elô a rangos rendezvény
zavartalan lebonyolítását, azzal,
hogy a megjelölt partszakaszon 
a verseny ideje alatt ne, vagy a
verseny megzavarása nélkül hor -
gásszanak!

Versenyszervezési megbízott:
Csörgô Tamás

E-mail cím: 
tamas.csorgo@ibcc.hu
tamas.csorgo@
fishingandhuningtv.com

Néhai Mézes Ernôné népi iparművész buzsáki hímzéseibôl nyílt kiállítás a köz-
ségháza nagytermében. Kara Lajos, Buzsák polgármestere bemutatta a 
községet, annak nevezetességeit, múltját és jelenét. Elmondta, hogy az 1700-as
években horvátok hozták a hímzésüket, amelyeket megtanultak egymástól az
asszonyok. A buzsáki tájházban teljességében csodálható meg a gyűjtemény,
kiegészülve a településhez köthetô pásztorfaragásokkal. Templomukban, vala-
mint a település határában található Fehér Kápolnában az oltárdíszek és mise-
ruhák is buzsáki hímzésekkel díszítettek. Fontosnak tartják, hogy a nemzedé-
kek átadják egymásnak tudásukat, mert a buzsáki hímzések, a rátétes, a
vézás, valamint a boszorkányos komoly turisztikai nevezetességnek is számí-
tanak. Baranyai Éva, volt buzsáki művelôdésiház-igazgató, jelenleg a Ba la -
tonfenyvesi Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület elnöke bemutatta a hímzések
technikáját, és buzsáki népdalcsokrot énekelt. Lombár Gábor, Balatonfenyves
polgármestere megnyitó beszédében elmondta, hogy Fenyves fontosnak tart-
ja a környékén élôk munkáinak bemutatását, azoknak a településekét, ame-
lyek kiegészítenek bennünket, mert a Balaton háttértelepüléseivel együttmű-
ködve vagyunk kerek egészek. 

Buzsák hímzései

Március ünnepén 
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