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 Nyár 2018’ Úgy „esett ránk”, hogy csak kap-
kodtuk a fejünket, májusban kánikulával igazi
strand idôvel köszöntött be (bezzeg most, 
amikor nem egészen 20 fokban dideregve kere-
sik a helyüket a hozzánk látogatók.) A tavaszi
nyárban még több helyszínen is folyt a felkészü-
lés, amelyet már a múlt év ôszén megkezdtünk.
Épült a járda a Mária utca két szakaszán, majd
a buszmegálló járdaszigete Fenyves-alsón.
Mindkét munkát terveink szerint ôsszel folytat-
juk, hiszen a szezonban ilyen munkákat végez-
ni nem ildomos, za -
varná a hozzánk ér -
kezôket a gondtalan
nyaralásban.
Megépült a Bala- 
 toni Fejlesztési Ta -
nács pályázati tá mo -
 ga tásával a Feny -
 ves-alsói strand víz-
hez vezetô sétánya,
melyhez korszerű vi -
lágítást, és tetszetôs
utcabútorokat, pa -
dokat, lócákat, sze-
meteseket saját for -
rásból telepítettünk.
Közben folyamatban
van a település egyes
területei csapadékvíz elvezetésének rende-
zése, igaz még az elôkészítés szakaszában tar-
tunk.
Látványosan napról napra épül, és szépül 
iskolánk energetikai felújítása, a fôépület 
külsô szigetelése, és a fűtésének korszerűsíté-
se már elkészült, most a tornacsarnok külsô, 
és belsô megújítása folyik, mivel az ener- 
getikai pályázaton túl a Magyar Kézilabda
Szövetség belsô felújítására kiírt pályázatán is
sikerrel próbálkoztunk, így onnan is 50 millió
forintos támogatást nyertünk. A csarnok szinte
teljesen megújul, még annak tetôfedését is
kicseréljük. A település ezen nagyon fontos,
talán legfontosabb intézményére mindösz- 
szesen több mint 200 millió forintot fogunk for-
dítani.

Új játszóterekkel fogadjuk a kisgyermekes
családokat az István és a Pozsonyi utcai stran-
dokon, az elôzôt gumi ütéscsillapító burkolattal
is elláttuk.
Lehet hogy nem várták, és nem is örülnek 
a változásnak a strand közvetlen közelében a 
Ba latonpart utcában parkolni szándékozók, ott
már július 1-tôl fizetni kell a parkolásért. Min -
denkit kérek, hogy ne vitatkozzon, inkább figyel-
mesen nézze meg a tájékoztató táblákat. Már
többen kommentelték ezt az intézkedést, ezek

egy részében a
KRESZ hiányos
ismerete is felis-
merhetô. A táblá-
zás szerint csak 
az útpadkán lehet
parkolni, természe-
tesen a meg felelô
díjtétel fejében, az
úttesten nem. Azt
is tudni kell, hogy
munkatársaink a
parkolást folyama-
tosan ellenôrzik, a
kérdésekre szíve-
sen válaszolnak,
felvilágosítást ad -
nak.

A nyár nincs színes programok nélkül, melyrôl 
a Turisztikai Egye sület munkatársa lapunk ol -
dalain részletesen beszámol. Ami rendezvé-
nyünk eddig lezajlott mind nagy sikerrel, és 
általános megelégedésre történt, a május 12-i
falunapon közel ezren vettek részt, a veterán
járműkiállítás minden esztendôben, így idén is
vonzotta a közönséget, s ne feledkezzünk meg
a „múzeumok éjszakája programunkról”, amely
valóban osztatlan sikert aratott, köszönhetôen
Krizsai Mónika, és Horváth Andrea munkatár-
saink elôkészítô munkájának, no és dr. Buza
Péter díszpolgárunk igazán élvezetes séta s
tárlatvezetésének. Hiszem, hogy a nyári prog-
ram folytatás is eléri célját, kérem jöjjenek gyô-
zôdjenek meg errôl személyesen, Feny vesen.
(L. G.)
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TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00040  
„Balatonfenyves Fekete István Általános Iskola 

energetikai fejlesztése”
2018. május 31.

A projekt keretében az alábbi műszaki fejlesztések készülnek el: 
Fôépület és a benne lévô szolgálati lakás (8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 38-39.)  
– Homlokzatok, padlás- és pincefödém utólagos hôszigetelése, nyílászáró csere, napelemes rend-

szer telepítése.
– A gépészeti (fűtési) rendszer korszerűsítése.
– Akadálymentesítés.

Kacskovics Épület (8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 38-39.):
– Homlokzatok, padlás- és pincefödém utólagos hôszigetelése, nyílászáró csere. 
– Gépészeti (fűtési) rendszer korszerűsítése.

Tornacsarnok (8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 38-39.):
– Homlokzatok, padlásfödém utólagos hôszigetelése, nyílászáró csere, napelemes rendszer telepí-

tése.
– A gépészeti (fűtési) rendszer korszerűsítése.
– Azbesztmentesítés keretében az épület tetôhéjazatának cseréje.

A beruházás befejezésének várható idôpontja: 2018. augusztus 31.
A fejlesztés eredményeként az önkormányzati tulajdonban lévô középületek energiafogyasztása, az
energiatermeléssel kapcsolatos üvegházhatású gázok kibocsátása jelentôs mértékben csökken, 
az intézményben 70%-os energia-költségmegtakarítás érhetô el. Az épületek külsô megjelenésük-
ben megújulnak. A fűtésrendszer fejlesztésével, nyílászárók cseréjével, akadálymentesítés kiépíté-
sével, azbesztmentesítéssel és a napelemek felszerelésével, magasabb komfortfokozatú, környe-
zetbarát intézmény készül az iskolai közösség számára.   

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projektrôl bôvebb információt a 
www.balatonfenyves.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhetô:
Horváth Gábor műszaki fôtanácsos
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoport 7. számú Iroda
8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 27. Telefon: 85/889-109
E-mail: horvathgabor@balatonfenyves.hu

Sajtóközlemény

Balatonfenyves Község Önkormányzata, európai uniós támogatás segítségével, 151,25 millió
forint, vissza nem térítendô támogatást nyert el a TOP-3.2.1-15 kódjelű, „Önkormányzati épüle-
tek energetikai korszerűsítése” című pályázati kiíráson. A támogatás intenzitása a projekt elszá-
molható összköltségének 100%-a, az összköltség 97,3%-a. A fejlesztés eredményeként a helyi
általános iskola 3 épületének energetikai fejlesztése valósul meg. A kivitelezési munkálatok 2018.
május 8-án kezdôdtek meg.
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A fókuszban: 
Kaposvár
Kaposvár napját ünnepeltük elsô
alkalommal Fenyvesen, hagyo-
mánnyá kívánjuk alakítani a jövô-
ben. Az önkormányzat szervezé-
sében Oláh Lajosné, Kaposvár
alpolgármestere, fenyvesi nyara-
lópolgárunk megnyitotta a Szín-
Folt Galéria – tulajdonosai szintén
fenyvesi nyaralópolgárok – kiállí-
tását. Szabó Károly Attila tulajdo-
nos bemutatta a galériát, Lombár
Gábor polgármester köszöntôje
után. Irodalmi, zenés összeállítás-
sal Sarkadi Kiss János, a kapos-
vári Csiky Gergely Színház szín-
művésze készült, és szórakoztat-
ta a megjelenteket. 
A nyár folyamán bemutatkozik
még Fenyvesen Nagykanizsa és
Pécs városa is. 

A községházáról jelentjük
Április 4-e rendkívüli testületi ülés. Megindította a testület a „Balatonfenyves
Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése” című pályázat kivi -
telezôjének kiválasztása érdekében a közbeszerzési eljárást, jóváhagyta az
ajánlattétel teljes dokumentációját, annak beszerzési becsült összegét nettó 
117 816 686 Ft-ban határozta meg, egyben a tornaterem tetôhéjazatának
azbesztmentesítésére annak cseréjéhez bruttó 4 837 687 Ft összeget a köz-
ség költségvetésébôl biztosít.
Április 23-i rendkívüli testületi ülés. A testület a kiírt közbeszerzési eljárás ered-
ményeként az iskola energetikai fejlesztése kivitelezôjének a GoodWill Energy
Zrt.-t hirdette ki, velük a szerzôdést aláírtuk.
Május 28-i rendkívüli testületi ülés. Elfogadta a testület a település 2017 évi
költségvetési rendeletének módosítását, valamint a 2017 évi gazdasági 
év pénzügyi zárszámadását. Megtárgyalta és elfogadta a belsô ellenôr 2017
évi ellenôrzésérôl szóló jelentést. Döntött a testület a „Klímastratégiák kidolgo-
zása című pályázat benyújtásáról. Tárgyalta a csapadékvíz elvezetési pályá-
zatunk során szükségessé vált, a Hubertus Bt. tulajdonában lévô Nimród utca
déli oldalán fekvô terület igénybevételérôl, esetleges megvásárlásáról, mely-
ben döntés nem született, azt további információk beszerzése után ismét elô
kell terjeszteni.
Június 26-i rendkívüli ülés. Nem kívánt élni a testület a Balatonfenyves 
167 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos elôvásárlási jogával, melyrôl határoztak a
képviselôk. Döntött a testület a Nimród utca déli oldalán lévô, a Hubertus Bt.
tulajdonában álló területnek igénybevételi lehetôségérôl: az ingatlant a közölt
áron megvásárolni nem kívánja (Lombár)

Nemzeti
Összetartozás
Napja 
Hagyományainknak megfelelô-
en a Balatonfenyvesi Fekete
István Általános Iskola növendé-
keinek ünnepi összeállítása,
Lombár Gábor polgármester
beszéde és Halász Noémi refor-
mátus lelkész gondolatai után
megkoszorúztuk a kopjafát,
emlékezve a magyar nemzet-
tragédia 98. évfordulójáról. Dél -
után, a Községháza nagytermé-
ben dr. Fehér András kohómér-
nök tartott elôadást a Szent-
Korona évéhez kapcsolódva
„Mérnöki szemmel a Szent
Koronáról” címmel. 

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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– Kócsa Mátyás ács-állványozó mester
vállalom régi tetôk felújítását, új tetô-
szerkezetek ácsolását, fedését, vala-
mint belsô burkolást és gipszkartono-
zást, kerti pihenôk, teraszok, kocsi -
beállók elkészítését. Balatonfenyves,
Rá kóczi u. 2., tel.: +36 30/387-6573.

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

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

– Legyen tisztában értékeivel! Nagy ta -
pasztalattal, becsüsi végzett séggel,
helyi lakosként segítek régi tárgyai
értékének megállapí tá sá ban, érté ke -
sítési tanács adással, díjtalan kiszállás-
sal. Telefon: +36 30/939-1039. Bózsing
György Drá va utca 70.

– Pernecz József ács-állványozó, vál-
lalom régi tetôk felújítását, belsô te -
tôterek, falak burkolását, tera szok,
tornácok, autóbeállók, pavi  lo nok ké -
szítését. Tel.: +36 70/347-0951.

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

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

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

– Villanybojlerok javítása, tisztítása, mo -
sógépek, mosogatógépek, elek tromos
háztartási gépek javítása Kránicz
István +36 30/904-4527 Balatonfeny -
ves. Hétvégén is.

– Ezermester javít kerékpárokat, háztar-
tási kisgépeket, lemezjátszót, videót.
Min dig Tv setabox telepítés, hangolás,
beállítás. Csak kisegítô tevékenység
elszámoló számlával. Tel.: +36 70/602-
5203.

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

– Fenyvesi Peca Pont 8646 Ba la ton feny -
ves, Vörösmarty u. 43. www.fenyvesi
pecapont.hu telefon: +36 20/258-8600.
Élôcsalik, etetôanyagok horgászbotok
szerelékek horgászfelszerelések.

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

– Angol tanítás, érettségire felkészítés
min den szinten szaktanártól. Telefon:
+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 fele-
lôs műszaki vezetést, építési e-nap  ló -
vezetést szakmagyakorlási jogosultág-
gal vállalok: telefon: +36 70/456-7216.

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

– Tanárnô, tanítványokat vállal ma te ma -
tika, kémia, fizika tantárgyakból. +36
20/540-9433.

– Eladó: zuhanykabin 80×80 cm, fehér
mosdókagyló, csaptelep, für dôszoba -
tükör, piperepolc, sarokpolc, valamint
fürdôszobabútorok. Mosogatómedence
2-es, nagy méretű króm. Autóba való
gyerek ülés. Pehelypaplan 200×140 cm.
Zanussi páraelszívó, szekrénybe épít-
hetô. 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 Tel.: +36
20/572-9662.

– Takarítást vállalok nyaralókban indulás-
ra, és váltástakarítást is. Megbízható,
pontos munka. Tel.: +36 20/70-358-7879.

– Eladó perzsa szônyeg 2×3 m, hozzá-
tartozó összekötôvel 80×1,5 m, klasszi-
kus mintával kézi csomózású kerek, 
3 m átmérôjű szônyeg bordós árnyala-
tú. Tel.: +36 20/917-4300.

– Tarokk barátok részére! Sze ret nénk
tarokkos társaságunkat kibô víteni. Vár -
juk az érdeklôdôk jelentkezését. Érdek-
lôdés: Zsolt +36 30/517-2765.

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

– Eladó egy sarok ülôgarnitúra 212×220-
as, 1 db kétajtós szekrény (akasz- 
tós), 1 db dohányzóasztal, szônyegek,
háztartási kisgépek. Állandó garázs -
vásár Feny vesi 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 felsze-
relés eladó. Tel.: 360-399.

– Elôl töltôs Zanussi automata mo sógép
és kétszemélyes kanapé eladó. Irány -
ár: 20–20 000 Ft. Tel.: +36 30/551-
8359; +36 20/536-4781.

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

– Citromfák (citrommal) különbözô mé -
retben eladóak, +36 30/620-4334.

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

– Takarítást vállalok. Indulásra és esetleg
váltástakarításra. +36 70/358-7879.

– Eladó: zuhanytálca + kabin 80×80, lefo-
lyóval és csapteleppel. Kétmedencés
mosogatótálca rozsdamentes nagy
méretű. Konyhaszekrénybe építhetô
Zanussi páraelszívó. Kézi csomózású
kerek (3 m átmérôjű) perzsaszônyeg +
összekötô szônyeg bordó színben,
valamint modern mintás 2×3 m szô-
nyeg. Pehelypaplan 150×200 m.
Autóba való gyerekülés több funkciós.
+36 70/358-7879.

– Portré festés/rajzolás fényképrôl, de -
korációs falfestés. Portré készítését 
vállalom fotó alapján, valamint falfes-
tést gyerekszobába, irodába, vendég-
látó helyre. Kérdéseikkel bátran ke-
ressenek! Telefon: +36 30/357-0192
Web: www.jookepek.hu

– Retro kályha kitűnô állapotban eladó.
Bôvebb információ a +36 30/357-0192-
as telefonszámon.

– Aquabau vízzáró vakolat 25 kg eredeti,
bontatlan csomagolásban eladó. Tel.:
+36 30/483-4010.

– Kertészkedôk figyelem! Ingyen adok
gojiberry Goliath, eper, málna, homok-
tövis pár, schisandra, josta, jiaogulan,
medvehagyma és egyéb szaporító
anyagot. Árkovics-Papp Dráva u. 63.
85/705-033.

– Balatonfenyvesen műanyag, jó állapotú
csónak eladó minden kellékével. Árban
megegyezünk. Tel.: +36 30/540-8859.

– Használt, benzines működô fűnyíró 
– CMI 48PO – 5000 Ft-ért Balaton feny -
vesen eladó. Érdeklôdni lehet a +36
20/590-0538 telefonszámon.

– Thomson nagy képernyôs, hibátlan
televízió 6000 Ft-ért Balatonfenyvesen
eladó. Kb. 15 kg. a súlya. Érdeklôdni
lehet a +36 20/590-0538 telefonszámon.

– Horgászállás két személyes, ülôpados
3,8 m2 területű eladó. Tel.: +36 30/544-
4574.

– Gáz szieszta, 380 W-os terménydaráló,
lakatos műhely felszerelése, 1 pár eve-
zôs fa csónak eladó. Tel.: 85/360-399.

– Balatonfenyvesen a Kossuth Lajos u. 
47. sz. alatti telken a hátsó udvaron lévô
faház elbontható a faház anyagáért. Ki -
váló tüzelô télire. Tel.: +36 70/775-6229.

– Eladó: 120 l szemetes kuka 4000 Ft,
Orion léghűtô 14 000 Ft, tv színes táv-
irányítós 5000 Ft, FEG gázbojler v.h.
átfolyórendszeres nagyon jó állapotú
20 000 Ft, ugyan ehhez tiszta új v.h-es
betét 30 000 Ft. Tel.: +36 30/549-4851.

– Egy szezont használt nyári gumi alufel-
nivel eladó. Méret: 165/60, alufelni R15,
4×114,3 lukasztású 75 széles. Tel.: +36
30/321-2889.

Az apróhirdetések közzététele díjmentes,
a hirdetések tartalmáért felelôsséget nem
vállalunk!

AP RÓ

Augusztusi számunk lapzártája
2018. július 20., 14 óra.
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GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE 2018.

július 2–8. 
Három Királyok Gyógyszertár

Balatonboglár
július 9–15. 

Mária Gyógyszertár Balatonlelle
július 16–22.

Arany Kígyó Gyógyszertár
Balatonboglár
július 23–29. 

Isteni  Gondviselés Gyógyszertár
Fonyód

július 30–augusztus 5.
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves

Ügyeleti idô zárástól az alábbi 
idôpontig:

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

Vasárnap és ünnepnapokon 12 óra
2018.07.01.–2018.08.31.: 

H–V: 22 óra

Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt

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

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

Mari-Etta Helytörténeti Gy  jtemény
Nyitvatartás 2018. július 3–augusztus 20. között:

kedd–szerda–péntek: 16.00–20.00 óráig
csütörtök: 09.00–13.00 óráig
vasárnap: 11.00–13.00 óráig

Szerda esténként 18.00 órától „fenyvesi esték” beszélgetések, 
visszaemlékezések meglepetés vendégekkel, 

Lombár Gábor polgármesterrel. 

Csütörtökönként 10.00–12.00 óráig kézműves foglalkozások gyerekeknek.

A gyűjtemény megtekintése és a programok ingyenesek!

Balatonfenyvesi nyaralásuk során meglátogattak bennünket a Lengyel
Nemzetiségi Nyelvoktató Intézet – Magyarországi Lengyelek Iskolájának
tanulói igazgatónôjükkel, tanáraikkal és Wroclaw-ból érkezett vendégeikkel.

„Földön, vízen, levegôben – Balatonfenyvesen. Nagy álmunk valósult meg
akkor, amikor 2016-ban megszerveztük az elsô Veteránjármű Találkozót és
Kiállítást, melynek méltó helyszíne az akkor újonnan megépült Fenyves Yacht
Club volt és azóta is az. Rendezvényünk az elmúlt pár évben önálló életre kelt
és számos járműtulajdonos keresett meg minket azzal, hogy szeretné autóját,
motorját itt bemutatni.
Rengeteg energiát fektettünk abban, hogy idén is színvonalas, elegáns ren-
dezvény valósulhasson meg, ezért a 2018-as programokat Kackiás Verklissel,
légibemutatóval, makettkiállítással, katonai táborral színesítettük, és itt mutat-
ta be jubileumi 70/50 koncertjének anyagát Török Ádám és a Mini.
A visszajelzések alapján elértük célunkat: van létjogosultsága ennek a ren-
dezvénynek, ezért a harmadik után sem állunk meg, már elô lehet jegyezni:
2019-ben is június második hétvégéjén Balatonfenyvesen fognak találkozni a
veteránjárművek, tulajdonosaik, és mindazok, akik rajonganak a régebbnél-
régebbi csodákért, vagy érezni szeretnék a múlt század különbözô korszakai-
nak hangulatát.
Számos szervezetnek, segítônek tartozunk köszönettel mindezért.

Harmadszor is Veteránjárm   Találkozó

A Községi Könyvtár 
nyitvatartási ideje

hétfôtôl–péntekig:
08.00–12.00; 13–15.00 óráig

telefon: 85/887-651
e-mail: konyvtar@balatonfenyves.hu

ôu

ôu
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(Délelôtti családi programok és esti szórakoztató műsorok)

július 6. (p) 11.00 Majorka Színház: Babszem Jankó
július 7. (szo) 11.00 Aranygyapjú Társulat: Ének Szent György vitézrôl
július 10. (k) 11.00 Majoros Ági Bábszínháza: Hamupipôke
július 12. (cs) 21.00 Szôke András vidám elôadói estje
július 13. (p) 11.00 Fabók Mancsi Bábszínháza: A háromágú tölgyfa

tündére
július 14. (szo) 11.00 Színes Falu Csoport: A Nap és a Hold meséi
július 17. (k) 11.00 Nyáry Bábszínház: A kerek kô
július 18. (sze) 11.00 Kabóca Bábszínház – Danny mesél: 

The Gingerbread man
július19. (cs) 21.00 Dolák-Saly Róbert vidám zenés műsora
július 20. (p) 11.00 Méhes Csaba: MiMóka
július 21. (szo) 11.00 Nyáry Bábszínház: Szegény ember és a róka
július 24. (k) 11.00 Szilas Miklós: Kalandos vakáció
július 25. (sze) 11.00 Pályi János: Vitéz László és az elátkozott malom
július 26. (cs) 21.00 Mogács Dániel stand upcomedy estje
július 27. (p) 11.00 HeppTrupp: Bódog és Szomorilla
július 28.(szo) 11.00 Pupetta Társulat: Az ördög három aranyhajszála
július 31. (k) 11.00 Nefelejcs Bábszínház: KippKopp a fűben
augusztus 1. (sze) 11.00 Nefelejcs Bábszínház: Boribon kirándul
augusztus 2. (cs) 21.00 Aranyosi Péter és Vida Péterkabarém•sora
augusztus 3. (p) 11.00 Aranyszamár Bábszínház: Erdôk könyve 
augusztus 4. (szo) 11.00 Écsi Gyöngyi: Teremtésmese
augusztus 7. (k) 11.00 Majoros Ági Bábszínháza: Százszorszép Bóbiska
augusztus 9. (cs) 21.00 Nagy Bandó András önálló estje
augusztus 10. (p) 11.00 Kereplô Színház: Lúdas Matyi
augusztus 11. (szo) 11.00 Rutkai Bori Banda: Űrdöngölôk
augusztus 14. (k) 11.00 Batyu Színház: Holle anyó
augusztus 16. (cs) 21.00 Badár Sándor stand upcomedy estje
augusztus 17. (p) 11.00 Kabóca Bábszínház: Kodzsugukila, a boszorkány
augusztus 18. (szo) 11.00 Rozs Tamás: Holdbeli csónakos

KULTKIKÖTÔ – BALATONFENYVES
8646Balatonfenyves, Kölcsey utca 14. 

Web: kultkikoto.hu, facebook.com/kultkikoto  
Mail: jegy@kultkikoto.hu  • Tel: +36 30 665 5989

Kedvezményes elôvételi online jegyvásárlás: kultkikoto.jegy.hu 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

BALATONFENYVESI PROGRAMOK  
2018. NYÁR
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Ez történt az Ezüstfenyô háza táján
Még véget sem ért a fellépések sora, máris itt volt Pünkösd ünne-
pe, benne az évek óta hagyományosan megrendezett BODZA
NAPOK-kal, melyen Egyesületünk tagjaival táncházat tartottunk a
Zenepavilonnál a helyi nyaraló polgárok és turisták bevonásával.
Dunántúli ugrós zenére ropta apraja és nagyja jó hangulatban. 
A következô héten több helyszínen ültettünk virágpalántát, mely
ágyások egy részét „örökbe is fogadtuk”, vagyis továbbra is kapál-
juk, gondozzuk azokat.
Június 28-án hétfôn a klubnap keretében elôadást hallgathattunk a
Balaton élôvilágának változásáról az Önkormányzat és a NABE
Fonyódi Csoportjának szervezésében, majd rendbe tettük a katoli-
kus templom kertjét.
Mivel az óvodai tanév május 31-ével lezárul, ballagásra voltunk
hivatalosak. Minden évben több ügyes kezű asszony készíti a bal-
lagók tarisznyáit. Ez idén sem volt másként. Köszönet érte azoknak
a tagoknak, akik mindebben részt vállaltak.
Május a tavaszi hónapok talán legszebbike. Régen falvakon keresz-
tül utazva sok feldíszített májusfát lehetett látni az ablakok alatt, a
lányos házaknál. Balatonfenyvesen az Egyesület díszíti fel a falu
májusfáját a Pol gár mes teri Hivatal elôtt. (Köszönet Hadnagyné
Franciskának és Kiss Péternek segítségükért).
Ha már van májusfa, akkor azt ki is kell táncolni. Erre került sor 
június 2-án, bállal egybekötve, melyen nagyon jó hangulatban ápol-
tuk a hagyományokat.
Még fel sem ébredtünk, és június 4-én reggel a trianoni esemé-
nyekre emlékeztünk, Egyesületünk is elhelyezte koszorúját. Ha 5-e,
kedd, akkor félévzáró! Sportnappal egybekötött szalonnasütés
nagyon jó hangulatban, sok nevetéssel. Volt ott minden. Kapura
rúgás, célba dobás, sodrófahajítás és kötélhúzás. Köszönet
Hegedűs Jánosnak és férfi tagjainknak a szervezésért és a lebo-
nyolításért.
Külön köszönet Ruda Gyula úrnak, hogy mindennek helyet biztosí-
tott a Bács megyei tábor területén. Finom volt a szalonna, jó volt a
közös nevetés, és felejthetetlen az együtt töltött nap. Mindezt még
a Badacsonyba tett kirándulás tetézte.
Úgy érzem sikeres idôszakot tudhatunk magunk mögött, és most
egy kis nyári „pihenés” következik.
Elôtte szeretném megköszönni támogatóinknak a sok segítséget,
mellyel munkánkat támogatták: a SPAR fenyvesi üzlete, Stamler
család, Zsoli ABC, Potecz család, Mosoda Bt., Földes Norbert,
Turisztikai Egyesület, Tóth József és Tóthné Csetei Zsófia,
Somogyi István családja, Iváncsics András és családja, Dallos Kft.
Valamennyi tagunk nevében kívánok minden kedves olvasónak a
nyárra jó pihenést, élményekben gazdag idôtöltést.
Kedves tagjainknak jó egészségben eltöltött unokázást, pihenést.
Viszontlátásra a nyár utolsó hetében! /bé/
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A Bácskai Gyermek és Ifjú -
sági Alapítvány területén (volt
Bács Megyei Ifjúsági Tábor –
„Mária villa”), Kölcsey utca 45.
várja Önöket a Bárka Kert -
vendéglô minden napi menü-,
illetve a’la carte kínálattal.
Balatoni panorámás terasz,
wifi, családias hangulat, min-
den fajta rendezvényhez
ajánljuk. Tel.: 70/363-4453

A PELSO-KOM Hul la -
dék gazdálkodási Non -
 profit Kft. 2018. május
1-tôl augusztus 31-ig
kihelyezett ügyfélszol-
gálatot tart minden
pénteken 08.00-16.00
óráig a Község házán.

Gyermekeink ünnepe
A szülôk kezdeményezésére gyereknapunk az idei
évben az iskola kapuin kívül, a fenyvesi sportpályán
zajlott. A megváltozott helyszín, a megrendelt játékle-
hetôségek még élményszerűbbé tették tanulóink szá-
mára ezt a napot, mindenki bôven talált kedvére valót.
Volt élô csocsó, élô teke, ugráló vár, szumó, népi fajá-
tékok, agyagozás, íjászat, kötélhúzás, kacsavadá-
szat, járhattak a gyerekek gólyalábon, ôrölhettek ku -
koricát kôvel. Egész délelôtt friss gyümölcs- és zöld-
ségféléket, ásványvizet kínáltak a szülôk. 
Nagyon nagy sikere volt a diákok és a felnôttek köré-
ben ennek a délelôttnek. Szívbôl köszönjük a szülôi
közösségnek a szervezést, a remek öt leteket, a
helyszín biztosítását, a jó hangulatú lebonyolítást.

Filmvetítések a Kertmoziban
Július 6. péntek: Derült égbôl család 
(francia vígjáték)
Július 9. hétfô: Éliás, a kis mentôhajó  
(animációs film)
Július 11. szerda: Pizsama party (családi film)
Július 13. péntek: Vad Balaton (természetfilm 
a Balatonról)
Július 16. hétfô: Legeslegjobb cimborák – 
Állati a buli (animációs film)
Július 18. szerda: Sztálin halála (vígjáték)
Július 20. péntek: Én és a mostohám (vígjáték)
Július 23. hétfô: Nyuszi suli (animációs film)
Július 25. szerda: Isten hozott Németország-
ban (vígjáték)
Július 27. péntek: Saint-Tropezban történt 
(vígjáték)
Július 30. hétfô: Zéró elmélet (sci-fi)
Augusztus 1. szerda: Tejben-vajban szere-
lemben (szerb–angol–amerikai dráma)
Augusztus 3. péntek: Négyen a bank ellen 
(vígjáték)
Augusztus 6. hétfô: Hihetetlen történet az 
óriáskörtérôl (animációs film)
Augusztus 8. szerda: Vad Balaton 
(természetfilm a Balatonról)
Augusztus 10. péntek: Szexkemping 
(vígjáték)
Augusztus 13. hétfô: Fantasztikus utazás 
Óz birodalmában (animációs film)

Kertmozi – Balatonfenyves, Kölcsey utca
14. Az elôadások este 21.00 órakor kezdôd-
nek. Jegyek egységesen 1000 Ft-os áron
vásárolhatóak az elô adást megelôzôen
20.00 órától a Bala tonfenyvesi Turisztikai
Egyesület irodájában.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
nyári nyitvatartási rendje 
(2018. szeptember 1-ig):

Hétfô: 8–10 és 14–16 óra 
Kedd:  8–10 és 14–16 óra 
Szerda: 8–10 és 14–16 óra 

Csütörtök: 14–16 óra Péntek: Nincs félfogadás

A nyár folyamán is várjuk adományaikat, 
felajánlásaikat.

Balatonfenyves, Kölcsey F. u. 30.
Tel.: +36 20/221-6158
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Július 14. (szombat):
Bemutatkozik Pécs

Helyszín: Zenepavilon
Remélhetôleg a pécsi nyaraló-
tulajdonosok, vállalkozók és
minden vendégünk örömére
szolgál július közepén a Pécs
vonzáskörzetébôl érkezô zené-
szek és művészek közreműkö-
désével összeállított progra-
munk. Fellépnek különbözô
pécsi muzsikusok, este koncer-
tet ad a ’45 After Band.

Július 14–15. 
(szombat–vasárnap): 
High Tech Regatta
A Fenyves Yacht Club szerve-
zésében.

Helyszín: Fenyves Yacht Club
Magyarországon rohamosan
nô a magas technikai felszerelt-
ségű, rendkívül gyors vitorlá-
sok száma. Ugyanakkor ezek-
nek a hajóknak nincs speciális
versenyzési lehetôségük. Mivel
a Fenyves Yacht Club jelenleg 
a Balaton egyik legkorszerűbb
kikötôje, adott a lehetôség,
hogy helyszínt biztosítson a
legkorszerűbb hajók versenyé-
nek.

Július 21. (szombat): 
Népek Zenéi: Sváb Est

Helyszín: Zenepavilon
Magyarországos manapság is
jelentôs számú sváb kisebb-
ség él, akik hűen ôrzik hagyo-
mányaikat mindennapi életük-
ben, kultúrájukban, zenéjük-
ben, ételeikben. Ebbôl kapunk
ízelítôt.

Július 28. (szombat): 
Operett Gálaműsor

Helyszín: Kultúrtér
Nagyszabású operett gálamű-
sor neves vendégfellépôvel,
magyar és német nyelven fel-
csendülô operett slágerekkel.

Augusztus 4. (szombat):
Nyáresti Klasszikus Muzsika
a balatonfenyvesi Klasszikus
Zenei Kör közreműködésével.

Helyszín: Fenyves Yacht Club
Az idei évben új, méltó hely-
színre, a Fenyves Yacht Clubba
költözik a hagyományos nyár-
közepi, szabadtéri, klasszikus
zenei koncert.

Augusztus 9. (csütörtök):
Band Camp koncert

Helyszín: Zenepavilon
Balatonfenyvesen táborozó
közel 100 tagú fúvószenekar
és a népszerű Band of Streets
együttes koncertje a zenekari
tábor záróestjén.

Augusztus 10. (péntek):
Angel Dance Tánciskola
táborzáró bemutatója

Helyszín: Zenepavilon

Augusztus 11–12. 
(szombat–vasárnap):
Fenyves Open
Teniszbajnokság

Helyszín: Teniszpálya (Nimród
utca)
A Nimród utcai Teniszpálya
állandó játékosai mellett bárki,
teniszezni szeretô, idôs vagy
fiatal is nevezhet a jó hangula-
tú, baráti, de profi szervezést
és erôs mérkôzéseket jelentô
teniszversenyre.

Augusztus 11. (szombat):
Fenyves-alsó / Rock-alsó

Helyszín: Fenyves-alsói
Strand
Az évek óta egyre nagyobb
sikert és nézôszámot elérô, a
Fenyves-alsói Strand vállalko-
zói által életre hívott Rock-alsó
nevű rendezvény fônapja a
szombat, de a hétvége többi
estéjét is érdemes lesz Feny -
ves-alsón tölteni, mert lesznek
még meglepetés-koncertek.

Augusztus 18. (szombat):
Zenés idôutazás István
király ünnepének tiszteletére

Helyszín: Kultúrtér
Évszázadokon és a magyar tör-
ténelem fontos eseményein
átívelô zenés idôutazáson
vehetünk részt, ahol a magyar
irodalom és zeneművészet
ismert és kedvelt darabjai
csendülnek fel.

Augusztus 19. (vasárnap): 
a magyar Continental
Singers koncertje

Helyszín: Kultúrtér

Augusztus 20. (hétfô): 
Szent István napi ünnepség

Helyszín: Géza fejedelem
park, Zenepavilon
Államalapító Szent István kirá-
lyunkra hagyományosan ünne-
pi szentmisével és kenyérszen-
teléssel emlékezünk a Géza
fejedelem parkban. Este utca-
bál és tűzijáték várja kedves
vendégeinket.

Augusztus 25. (szombat):
XXVI. Fenyves Kupa Vitorlás
Verseny
a Balatonfenyvesi Vitorlás
Egyesület szervezésében

Helyszín: Fenyves Yacht Club
kikötôje és az elôtte levô vízte-
rület.

PROGRAMOK
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