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Tavasz, kikelet – forradalom! Minden március
15-én csodaként éljük meg az ünnepet, mely-
nek elôzményeit nem, vagy nem pontosan tud-
juk, azok nem néhány hónapra, inkább évekre,
akár évtizedekre is visszavezethetôek.
1830: reform országgyűlés, 1832: megalakul az
Országgyűési Ifjak Egyesülete, 1836: Wesse -
lényit perbe fogják, 
1837: Kossuthot letartóztatják, 1839–40: újabb
lépés: az országgyűlés hivatalos nyelve magyar,
1840: amnesztia a reformereknek, 1841: megje-
lenik a Pesti Hírlap el -
sô száma, 1844: a ma -
 gyar államnyelv lesz,
1845: adminisztrátori
rendszert vezet be
Bécs, 1846: galíciai
parasztfelkelés, 1847:
az Ellenzéki Kör meg-
alakul.
1848 elsô hónapjaiban
forradalmak lobbannak
Szicíliában, Ná poly -
ban, és Szardí nián,
februárban Pá rizs
láng ban, március ele-
jén a német államok
szövetségi gyűlése –
az egységes Né met -
ország elô-parlamentje
az általános választó-
jog mellett te szi le 
a voksát. Prá gában,
Bécsben forradalom.
És a magyar ifjak meg-
értik a kor parancsát: Itt az idô! De még nincs
vége lobogásnak: március 18-án felkel Milánó,
22-én Velence népe. 
Ami ezzel párhuzamosan, a nálunk történtek és
történendôk elôzményeként Magyarországon
ezekben a hónapokban zajlik, sokkal pontosabb
képpel mutatja magát meg nekünk: az utódok-
nak. Ezerszer feldolgozta a tényeket a nemzeti
emlékezet. Harsogja az utca a 12 pontot, a
remélt szabadság röplapnyi törvénykönyve
paragrafusait. Megszületik az új Magyarország,
megalakul a független magyar kormány: gróf

Batthyány Lajos a miniszterelnök, Deák Ferenc
igazságügyi, Kossuth Lajos pénzügyi, Eötvös
József vallás, és közoktatási, Szemere Bertalan
belügyi, Mészáros Lázár hadügyi, Klauzál
Gábor pari, és földművelésügyi, Széchenyi
István közlekedésügyi, Eszterházy Pál kül-
ügyminiszter a grémium tagjai. 
Nekik is köszönhetô, hogy úgy ünnepeljük ma s
évrôl-évre ezt a történelmi fordulatot, mintha
gyôzedelmes forradalomra emlékeznénk, s jog-
gal. Ennek az eufórikus másfél évnek, 1848–49-

nek, a megtorlásnak,
s az azt követô kie-
gyezésnek a 19. szá-
zad utolsó harmadára
ki teljesedô hozadéka
a modern, polgári Ma -
gyarország. 
De tény, magának a
for radalomnak a vég -
sô, tragikus kimenete-
le nem lehetett kétsé-
ges. A császár erôs
és eltökélt partnerre
talált az orosz cár
személyében, akinek
nem hiányzott semmi-
féle rebellió országa
szom  szédságában. 
A forradalom kitörésé-
nek döntô mozzanata
volt, hogy saját ha -
zánkban éltünk rab-
szolga sorban, Petôfi
versbe foglalt eldön-

tendô kérdése „rabok legyünk vagy szabadok!”
visszhangra talált a nép körében. Parancsa 
Minden, a szabadságot szeretô embert elraga-
dott, ezért is látjuk ott mártír tábornokaink sorá-
ban is, hogy velünk. értünk harcolt horvát,
szerb, örmény – még osztrák is.
Emlékezzünk névvel és név nélkül a 171 évvel
ezelôtt ifjakra kegyelettel, és ôszinte csodálat-
tal: Petôfi szavaira: 
„Ébredj Hazám, mert ha most nem ébredsz,
nem lesz többé ébredésed!”

(Lombár Gábor)

Balatonfenyves Község Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját 
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre.

Időpont: 2019. március 15. (péntek) 10.00 óra

Helyszín: Községháza nagyterme

Az ünnepség programja:
Huszártánc Balatonfenyvesi 
Kisfenyő Óvoda gyermekei

Zenei-irodalmi műsor Balatonfenyvesi 
Fekete István Általános Iskola tanulói

Ünnepi beszédet mond
Halász Noémi református lelkész asszony

Lombár Gábor polgármester és
Koszorúzás a kopjafánál

Szózat
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Az idei év elsô munkaterv szerinti
február 21-i testületi ülésén 14
napirend tárgyalása várta a testület
tagjait, köztük az esztendô legfon-
tosabb témája, Balatonfenyves idei
költségvetési rendelete.
A Kisfenyô Óvoda nyári bezárásá-
nak idôpontját a Köznevelésrôl
szóló törvény értelmében a fenntar-
tó határozza meg az intézmény -
vezetô elôterjesztésére. Idén figye-
lemmel kellett lennünk arra az
örömteli tényre is, hogy pályáztunk
és nyertünk egy mini (7 gyermek
befogadására alkalmas) bölcsôde
kialakítására az óvoda épületében.
Terveink szerint a munkálatokat
már májusban megkezdenénk, és a
nyári szünet utolsó napjára befejez-
nénk.
A nyári szünetet a testület mindent
figyelembe véve az augusztus
12–30. közötti idôszakra engedé-
lyezte, és határozta meg.
A polgármesteri beszámoló során
felvetôdött a testület néhány tagja
részérôl – miután az elôterjesztô
közölte, hogy a képviselôk több
mint fele nem vett részt a közmeg-
hallgatáson így az határozatképte-
len volt –, hogy a közmeghallgatást
nem délután 2-tôl kellene tartani,
így kevesebben tudnak azon részt
venni. A testület az elôterjesztést
egyhangú szavazással fogadta el. 
Szintén egyhangú szavazással
fogadták el a képviselôk a múlt év
II. félévében hozott határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Az ügyvédi tevékenységrôl Dr. Nagy
Mariann, a település jogi képviselô-
je adott számot, részletesen beszá-
molva a folyamatban lévô perekrôl,
melynek záró gondolata: „nincs
olyan függôben lévô lezárt vagy
jelenleg ismertté vált, vagy kilátás-
ba helyezett per, kártérítési vagy
egyéb igény, vagy bármely olyan

követelés, vagy tartozás amely
anyagi hatással lehet az Önkor-
mányzatra, és Intézmé nyei re”. A
tes tület a beszámolót egyhangú
szavazással elfogadta.
A Somogy megyei Kormányhivatal
szóbeli jelzésére egyhangú egyet -
értésben módosították a képvise -
lôk az egyes anyakönyvi esemé-
nyek engedélyezésének szabályai-
ról szóló helyi rendeletet. Szintén
rendeletmódosítást fogadtak el a
képviselôk a Hivatal közszolgálati
jogviszonyban álló munkatársak
juttatásairól. Négy szavazattal, két
tartózkodással fogadták el a képvi-
selôk a polgármester szabadság
ütemtervét, és cafeteria juttatását
(amely törvényileg szabályozott).
Egy „okosfalu” programról szóló
elôterjesztést a képviselôk a szom-
szédos települések tapasztalatai
alapján, és után ismét kérik elôter-
jeszteni. Elvi támogatást fogalma-
zott meg a közgyűlés a Fenyves
Termál 2008 Kft. kérelmére: egy ter-
vezett termálprogramban együtt-
működnénk.
Elutasított a testület egy ingatlan -
vásárlási kérelmet, amely egy
Kossuth utcai önkormányzati ingat-
lanra vonatkozott. Egyhangú sza -
vazással ismételt ajánlatott tett 
a testület a község központjában a
Kertmozival szomszédos üzletsor
két egységére. Amennyiben az
adás-vétel létrejön, annak telepü-
lésfejlesztési jelentôsége komoly
lépést jelenthet a községközpont
fejlesztése tekintetében. Egy ingat-
lantulajdonos jelezte, hogy a Vasút
utca felôli telekrész még az ô tulaj-
dona, és kérte annak kivásárlását:
a testület felkérte a jogi képvise -
lônket, hogy errôl folytasson egyez-
tetést, melynek eredménye alap -
ján ismételten foglalkozunk a napi-
renddel.

Elfogadta a testület a Kölcsey utcá-
nak a Postától keletre az Iskola par-
kolójáig terjedô szakaszának a
nyári idôszakra történô fizetôs par-
kolóvá alakítását, ott parkoló auto-
maták telepítését. A Balaton-part
utcához hasonlóan ezen a szaka-
szon is parkolási díjat kell a nyári
idôszakban fizetni.
A költségvetés elôterjesztése során
a polgármester megköszönte a jegy -
zôasszonynak, és az érintett mun-
katársainak a precíz elôkészítést a
rendelet elôkészítését. Költ ség -
vetésünk 2019-ben 931 871 000 Ft
(kilencszázharmincegy millió nyolc-
százhetvenegyezer forint) bevétel-
lel, és ugyanennyi kiadással fogad-
tuk el, 27 500 000 Ft tartalékkal. Ez
biztonságos keretet jelent az idei
gazdálkodáshoz.
A fejlesztések aránya az összkölt-
ségvetést tekintve mintegy 33 szá-
zalék: tekintélyes összeg, majd 
330 millió forint. Ennek nagy része
már az elôzô esztendôben meg-
nyert, illetve elhatározott fejlesztés.
Ehhez jön a pár napja megnyert
Kisvasút-fejlesztés, 650 milliós
nagyságrendben.
Pályázunk még strandfejlesztésre,
illetve a Magyar Falu programra,
melyek összegét még nem tudjuk,
de ezekre is jelentôs tételekkel szá-
molunk. Elhangzott hogy tegyünk
meg mindent a kerékpárút mielôbbi
felújítása érdekében (melyet az
Aktív Magyarországért felelôs kor-
mánybiztos koordinál), valamint
hogy szerezzük be az évek óta
pályázott konyhai gépeket (ezek
szerepeltek az elôterjesztésben).
Mindezek figyelembevételével a
testület elfogadta Balatonfenyves
2019-es gazdálkodásáról szóló
rendeletét. (L. G.)

ÁPRILISI SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA
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FENY VE SI ÚJ SÁG. Balatonfenyves Ön kor mány za tá nak in for má ci ós lap ja.
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Szer kesz tés: BÉPÉ Be té ti Tár sa ság (ügyvezetô: dr. Buza Pé ter).
ISSN 2063-2622 – Pos ta cím: Balatonfenyves Pf.: 20.
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A községházáról jelentjük

fenyvesi_március:fenyvesi_október.qxd  2019.03.06.  13:32  Page 2



2019. MÁRCIUS KÖZ(SÉGI)ÉLET FENYVESI ÚJSÁG

3

Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt

háziorvos
Balatonfenyves, Bocskai tér 1.

Rendelési idô:
Hétfô: 08.00–11.30 óráig   Kedd: 08.00–11.30 óráig

Szerda: 11.00–14.00 óráig   Csütörtök: 08.00–11.30 óráig
Péntek: 08.00–11.30 óráig 

Felhívjuk Kedves Betegeink figyelmét, hogy receptírásra 
csakis rendelési idôben van mód.

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

Gyógyszertárak 
ügyeleti rendje

Március 4–10. Magyar Korona
Gyógyszertár Balatonlelle

Március 11–17. Három Királyok
Gyógyszertár Balatonboglár

Március 18–24. Mária Gyógyszertár
Balatonlelle

Március 25–31. Arany Kígyó 
Gyógyszertár Balatonboglár

Április 1–7. Isteni Gondviselés
Gyógyszertár Fonyód

Április 8–14. Turul Gyógyszertár

Ügyeleti idô zárástól az alábbi 
idôpontokig:

2019. 01.01–2019.06.30. 
H–P: 20.00 óra, szombat: 14.00 óra, 

vasárnap és ünnepnapokon 12.00 óra

Tizedik alkalommal, február 8–10.
között került megrendezésre a Fo -
nyódi Kolbászfesztivál, amely a ha -
gyományoknak megfelelôen a bala -
toni (illetve idén más Somogy
megyei) települések kolbásztöltô baj-
nokságával zárult vasárnap.
A Balatonfenyvesi Önkormányzat
csapata hagyományos – de az ered-
mények ismeretében úgy tűnik köz-
kedvelt – ízesítésű kolbászt töltött,
emellett sok órás elôkészítô munká-

nak köszönhetôen az egyik leg-
szebb díszítésű standdal jelent meg.
A de korációs elemek között a kis -
vasút és Fenyves címeres torta is
szerepelt, de leginkább kolbászkrém-
mel töltött és kolbászgyertyákkal
díszített születésnapi torta aratott a
X. Fo nyódi Kolbászfesztiválon kie-
melkedô sikert a zsűri és a nézelôdôk
körében.
Tizenöt versenyzô közül hoztuk el a 
– megosztott – aranyérmet, a siker-
ben mind a helyben töltött és meg -
sütött kolbász ízvilága, kinézete,
mind a fenyvesi stand díszítése és 
a folyamatos kóstoltatás is szerepet
játszott.
Hosszú évek óta töretlen lelkese -
déssel készült a fenyvesi csapat a
kolbászfesztiválra, végre a befek -
tetett sok-sok energia meghozta 
gyümölcsét. Köszönjük a fenyvesi
csapat tagjainak: Somogyi István-
nak és Zsuzsinak, Haszon Zsoltnak,
Ba baics Attilának, Farkas Tamás-
nak, Farkasné Ország Renátának,
Soltész Bertának és ordacsehi bará-
tainknak segítôinknek! (S.B.)
A rendezvényeinkrôl készült beszá-
molókat az alábbi linken tekinthetik
meg:
https://www.youtube.com/channel/U
CJ2pPItJl2F9k4FxUzHSa0w

Aranyérmes kolbászt töltöttünk! Egyházak
Szentmisék rendje:

Árpád-házi Szent Erzsébet
Plébániatemplom:
péntek 17.00 óra

vasárnap 08.00 óra
Szűz Mária Szíve-templom

Balatonfenyves-alsó:
csütörtök 17.00 óra
vasárnap 09.15 óra
Kiss Zsolt plébános 

8648 Balatonkeresztúr, 
Ady Endre u. 4.

+36 30/973-7075
b.kereszturpl@hotmail.com
A plébános elérhetô: a fenti 
elérhetôségek egyikén, vagy 

személyesen  a szentmisék után.
https://balatonfenyves.plebania.hu/
https://balatonkeresztur.plebania.hu/

Fonyód-Balatonfenyvesi
Református Missziói

Egyházközség
Református Imaház Balatonfenyves

istentisztelet minden vasárnap
09.30; minden hónap utolsó vasár-

napján úrvacsorás istentisztelet
Halász Noémi lelkész

8646 Balatonfenyves Pozsonyi u. 9.
+36 30/491-7241 

halasz.lelkesz@gmail.com
http://vizmellettifa.org/
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– Kócsa Mátyás ács-állványo-zó mester
vállalom régi tetôk felújítását, új tetô-
szerkezetek ácsolását, fedését, vala-
mint belsô burkolást és gipszkartono-
zást, kerti pihenôk, teraszok, kocsibe-
állók elkészítését. Balaton feny ves,
Rákóczi u. 2., tel.: +36 30/387-6573.

– Számítógépek javítását, kar ban tar -
tását vállalom. Orbán János +36
70/379-8301.

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

– Legyen tisztában értékeivel! Nagy
tapasztalattal, becsüsi végzettséggel,
helyi lakosként segítek régi tárgyai
értékének megállapításában, ér té -
kesítési tanácsadással, díjtalan ki -
szállással. Telefon: +36 30/939-1039
Bózsing György Dráva utca 70.

– Pernecz József ács-állványozó vállal-
ja régi tetôk felújítását, belsô tetôte-
rek, falak burkolását, teraszok, torná-
cok, autóbeállók, pavilonok készíté-
sét. Tel.: +36 70/347-0951.

– Pári Tamás villanyszerelô vállalom:
lakóépületek, üzletek és egyéb gyen-
geáramú munkála -tait! Ingyenes ár -
aján lat készítés!! Telefon: +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! Kert épí tés, kertfenntartás,
veszélyes fa kivágás. +36 30/432-
7073.

– Villanybojlerok javítása, tisztítása,
mo sógépek, mosogatógépek, elektro-
mos háztartási gépek javítása Kránicz

István tel.: +36 30/904-4527 Bala ton -
feny ves. Hétvégén is.

– Ezermester javít kerékpárokat, ház-
tartási kisgépeket, lemezjátszót, vide-
ót. Mindig Tv setabox telepítés, han-
golás, beállítás. Csak kise gítô te -
 vékenység elszámoló szám lával. Tel.:
+36 70/602-5203.

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

– Fenyvesi Peca Pont 8646 Ba laton -
fenyves, Vörösmarty u. 43. www.feny-
vesipecapont.hu tel.: +36 20/258-8600
Élôcsalik, etetôanyagok horgászbotok
szerelékek horgászfelszerelések.

– Kerékpár szerviz – fahrrad-Reparatur
Balaton fenyves Nimród utca 121. tele-
fon: +36 30/693-1783.

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

– Építési műszaki ellenôrzést vagy fele-
lôs műszaki vezetést, építési e-napló-
vezetést szakmagyakorlási jogosul-
tággal 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: 
danduska8@gmail.com

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

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

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

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

– Takarítást vállalok. Indulásra és eset-
leg váltástakarításra. Tel.: +36 70/358-
7879.

– Balatonfenyvesi mosodánkba nôi
munkatársat keresünk. Május 1-tôl ok -
tóber 30-ig 2 fô + 2 fô június 15-tôl 
au gusztus 30-ig akár részmunkaidô-
ben, diákok jelentkezését is várjuk.
Érdeklôdni az alábbi telefonszámokon
le het: +36 20/333-7214 vagy +36
20/954-1631.

– Eladó 1db forgótárcsás mosógép, 
1 db centrifuga új állapotban, 1 db gáz
szieszta palackos, 1 db fa csónak 
1 pár evezôvel, 1 db olajradiátor. Tel.:
85-360-399.

– Eladó sarok ülôgarnitúra (215×220),
új sövényvágó, kenyérsütô, grillsütô,
centrifuga, 2 db villany fűnyíró, 2 ajtós
akasztós szekrény, dohányzóasztal,
2×3 m-es szônyeg, TERMOTÉKA 25’
gázkazán, Panasonic BD 75-ös Blu-
ray/dvdplayer, rozsdamentes edény-
készlet (16 db-os), 12 személyes evô-
eszköz, 60-as szövetnadrágok,
XXXL-es bôrdzseki. Tel.: +36 20/445-
9730.

– Eladó rozsdamentes kétmedencés
mosogatótálca, nagy méretű, jó álla-
potban. Szekrénybe építhetô Zanussi
páraelszívó, pehelypaplan 200×150-
es, valamint párnák, plédek, függö-
nyök. Tel.: +36 20/917-4300.

– Kertes házban Fonyód Csisztai úton
frissen felújított beépített konyhás 
32 m2-es lakás hosszú távra kiadó.
Tel.: +36 30/961-7088.

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

AP RÓ

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy
2019. március 01-tôl 2019. május 31-ig

Balatonfenyves GV–Imremajor
állomások között végzett

pályakarbantartási munkák miatta
39 Balatonfenyves GV–Somogyszentpál 

vasútvonalon
vonatpótló autóbuszok közlekednek.

A vasútvonal részletes vágányzári 
menetrendje megtalálható az állomási

pénztárnál, ügyfélszolgálatoknál, 
illetve elérhetô a MÁVDIREKT 

+36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán 
és a www.mavcsoport.hu honlapon
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KaraKter
Négy év után ismét médiaszakkör
indult a Fekete István Általános
Iskolában. A különóra 16 felsô tago-
zatos diákkal február elején vette kez-
detét, Emôdi Gábor és Emôdi Lina
vezetésével. A szakkör a KaraKter
elnevezést kapta –amely egy kis
szójátékkal – az iskola névadójának
egyik kedves figurájára, a kis Vuk-ot
tanító öreg rókára és a szakkör 
16 különbözô egyéniségére utal. 

Az oktatás célja nem csak az, hogy
a gyerekek megismerkedjenek a ka -
merázás alapjaival és a riporteri fel-
adatokkal, hanem hogy képesek
legyenek okosan használni a közös-
ségi oldalakat és tudatos médiafo-
gyasztóvá váljanak. 
A gyerekek a gyakorlati képzés mel-
lett tájékoztatást kapnak az internet
veszélyeirôl, az online zaklatásról és
az arra adható helyes reakciókról. 
A szakkör anyagának fontos részét
képezi a média befolyásolási képes-

sége, ennek felismerése, és a kellô
kritikai szemlélet kialakítása. 
A heti rendszerességű szakkör hely-
színe az egyik iskolai tanterem,
amelyet az intézményvezetés térí-
tésmentesen biztosított a délutáni
különórához. A diákok itt elméleti és
gyakorlati képzés keretében sajátít-
ják el az alapvetô médiaismereteket,
de terepgyakorlatra is járhatnak,
ahol élesben is ki tudják próbálni a
tanultakat. Elsô alkalommal Rózsa -
hegyi Dávid 7. és Árkosi Zsombor
Zsolt 8. osztályos tanulók bizonyí -
tották rátermettségüket az Ezüst -
fenyô Nyugdíjas Egyesület télteme-
tô rendezvényén, majd Dákai Sára
8. és Herbel Kornél Zoltán 6. osztá-
lyos diák készített interjút és vágó-
képeket az óvoda farsangi beszá-
molójába. 
Az oktatók tiszteletdíját a Gyer me -
keinkért Balatonfenyves Alapít vány
biztosította, amelyet azonban a
szakkörvezetôk felajánlottak egy
kamera megvásárlása érdekében,
hogy a gyerekeknek legyen saját
eszközük, amivel gyakorolhatnak. 
A hiányzó összeget az Alapítvány
pótolta ki, így a diákok egy profi
Sony HD kamera segítségével sajá-
títják el az alapokat és készítik saját
interjúikat. (E. L.)

Diákjaink idén ismét részt
vettek a Fodor Napok kereté-
ben megrendezett Fodor
András Megyei Tanulmányi
Versenyen Lengyeltótiban.
Mayer Milán versmondó ver-
seny: 1. hely
Bíró Panna Lujza versmondó
verseny: 3. hely
Szebényi Lili képzôművészeti
verseny: 3. hely
Kócsa Maja Kamilla szépíró
verseny: 1. hely
Erôs Karolina szépíró ver-
seny: 3. hely
Elismerô oklevelet kapott:
Török Noel, Szanyi Dorina
Lilla
Gratulálunk tanulóinknak és
a felkészítô tanáraiknak –
Gyanó Józsefné, Harangozó
Anita, Kövesdi Éva, Németh
Lívia – a szép eredmények-
hez!

fenyvesi_március:fenyvesi_október.qxd  2019.03.06.  13:32  Page 5



FENYVESI ÚJSÁG KÖZ(SÉGI)ÉLET 2019. MÁRCIUS 

6

Megkezdôdött 
a Turisztikai Egyesület 
tavaszi országjárása
Január végével, az önkormányzat
által szervezett kihelyezett lakossági
fórumokkal kezdtük meg az idei
évben is turisztikai kínálatunk nép-
szerűsítését és a 2019-es évi progra-
mok bemutatását.
A turisztikai kiállítások sorozata
Székesfehérváron kezdôdött, majd a
budapesti Utazás Kiállítással foly -
tatódott. Idén elôször a budapesti
Utazás kiállítással párhuzamosan,
egy idôben és két egymás melletti
pavilonban került megrendezésre a
Boat Show is, a két együttes rendez-
vény rekordszámú látogatót vonzott
és kiemelkedô érdeklôdés mutatko-
zott a balatoni, balatonfenyvesi kiad-
ványok iránt is.
E sorok írásakor – március elsô nap-
jaiban – két helyszínen egyidejűleg,
Debrecenben és Kecskeméten mu -
tatkozunk be, amelyeket még ebben
a hónapban a miskolci és a szolnoki
turisztikai vásár követ. 
Ezeken a hétvégéken azon dolgo-
zunk, hogy minden egyesületi ta -
gunknak eredményes, vendégekben

és bevételben bôséges nyara le-
gyen.
Az egyesület elnökségének döntése
értelmében mindegyik belföldi kiállí-
táson saját standdal és saját informá-
torral veszünk részt, a vásári szezon
eredményeit pedig a nyári szezonban
nemcsak az egyesület irodájában és
településünk rendezvényein, hanem
szállásadóinknál, vendéglátóhelyein-
ken és turisztikai szolgáltatóinknál
egyaránt tapasztalhatjuk majd. (S.B.)

Karate
Karatésaink január 28-án kezdték a ver-
senyzést, amit februárban három ver-
seny követett. Míg a három hazai verse-
nyen – Szigetszentmiklós, Duna haraszti
és Budapest – sikerült érmeket szerezni,
ez a pozsonyi versenyen elmaradt. 
28. Hungarian Tatami Karate Cup,
Szigetszentmiklós
Ferbel Dominik 9 éves utánpótlás kumi-
te +32 kg ezüst érem,
Drenkovics János 12 éves utánpótlás
kata ezüst érem, kumite +48 kg bronz
érem,
Dömötör Marcell 13 éves haladó kata
bronz érem, kadettkata bronz érem
Halom Kupa, Dunaharaszti
Ferbel Dominik „8-9 éves haladó kumite
+30 kg” bronz érem
26. Kodomo Kupa, Budapest
Ferbel Dominik „8-9 éves haladó kumite
+30 kg” bronz érem
39. Szlovák Grand Prix
A versenyen Hegedűs Julcsi, Dömötör
Marci és Ferbel Dominik képviselte
egyesületünket. Több nyert mérkôzé-
sünk is volt, de a dobogóra sajnos nem
sikerült felállni.

Labdarúgás
Ifjú focistáink több teremtornán is részt
vettek, ahol összességében pozitív mér-
leggel zártunk. 
U13-as csapatunk elôször január 22-én
Fonyódon, majd 25-én Lovasbe rény ben
szerepelt teremtornán. A fonyódi Bozsik
tornán két gyôzelem mellett két döntet-
len volt a mérleg. Lovasberényben is
ügyesen rúgták a bôrt a fiúk, ugyanis 
a helyi rendezésű tornán a harmadik
helyezést érték el, büszkén vették át 
az eredményhirdetésen a bronzérmeket.
A csapat tagjai: Kemény Zsombor,
Baranyai Bálint, Orbán Barni, Asztalos
Flóri, Elekes Gyuszi, Kemény Kolos és
Márton Matyi. Kísérô: Buza Máté.
U9-es csapatunk az Intézményi Bozsik
Program keretében lépett pályára
Marcaliban. Egy Kéthellyel vívott vesztes
mérkôzés (1:2) után sikerült rendezni a
sorokat és két gyôzelmet értünk el
Balatonkeresztúr (1:0) és Marcali (5:0)
csapatai ellen. A fenyvesi csapat góljait
Kemény Kálmán Kolos szerezte. A pá-
lyára lépett csapat tagjai: Buza Luca,
Bogdán Gréta, Szalai Réka, Kemény
Kolos, Kémenes Bálint, Zrínyi Csanád és
Török Noel voltak. Kísérô: Buza Banabás.

Gyermekeinkért
Balatonfenyves

Alapítvány

Számlaszáma: 
11743095-22116000

Adószáma: 19198956-1-14

Kérjük adója 1%-val támo-
gassa alapítványunk tö -
rek véseit, hogy a jövôben
is segíthessük a fenyvesi
gyerekek táborozásait,
kirándulásait, színházláto-
gatását, egyéb kulturális
és sportprogramjait. 

Tisztelettel: Haszon Zsolt 
Alapítványi Kuratórium

Elnöke

Balatonfenyvesi Ezüstfenyô
Nyugdíjas Egyesület 

várja a felajánlók 
adójának 1%-át.

Számlaszám: 
66900052-10002027. 

Adószám: 18777750-1-14

Fotó: Jaberits Zsolt

A Fenyves Sportegyesület hírei

A Balatonfenyvesi Turisztikai
Egyesület a 2019-es nyári szezon-
ra nyelvtudással és helyismerettel
rendelkezô fiatalokat keres turiszti-
kai információs irodai, illetve vízibi-
cikli kölcsönzôi, túra vezetôi felada-
tok ellátására. Jelentkezni önélet-
rajz leadásával lehet az egyesület
irodájában hétköznap 8–16 óráig
(Kölcsey u. 14.) vagy a tdm@bala
tonfenyvesen.hu e-mail címen.
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2019-ben új évet indított az
Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület.
Egyesületünk február 4-én megtar-
totta zárszámadó közgyűlését. A re -
kordszámú 47 fôvel megjelent tag-
ság elôtt Baranyai Éva elnök
asszony beszámolt a 2018-ban
elvégzett feladatainkról és körvona-
lazta a 2019-re tervezett tennivaló-

kat, Konyovits Dóra pénzügyi titkár
pedig aprólékos és mindenre kiter-
jedô beszámolót tartott a 2018. de -
cember 31-iki pénzügyi helyzetünk-
rôl és a 2019. évi pénzügyi tervrôl. 
A megjelentek mindkét beszámolót
egyhangúan elfogadták. 
Február 16-án megtartottuk az im -
már hagyományos téltemetô ün -

nepségünket, kiszebáb égetéssel,
a tűz körül össztánccal. Vendé -
geinket pogácsával, teával és for-
ralt borral vártuk. Ezután vidám
hangulatú farsangi jelmezes felvo-
nulás következett rendkívül ötletes
és szép jelmezekkel, majd a ferge-
teges farsangi bállal. Köszönet illeti
Balatonfenyves önkormányzatát és
az iskola dolgozóit, akik a pogácsát
sütötték. Köszönjük Lombár Gábor
úrnak, Iváncsics Andrásnak és a
Turisztikai Egyesületnek a bôkezű
felajánlásokat, melyek emelték az
ünnep fényét. Reméljük, hogy lelke-
sedésünkkel sikerült elijeszteni a
telet, már mindenki nagyon várja az
új tavaszt, a megújulást. Ebbôl
merít erôt tánccsoportunk, énekka-
runk és hagyományôrzô színjátszó-
ink a tavasszal tartandó Ki Mit Tud-
ra és a kistérségi bemutatóra való
felkészüléshez. (T. A.)

Balatonfenyves ezzel a rendez-
vényével csatlakozott a „Kultúr -
házak éjjel-nappal” címmel meghir-
detett országos rendezvénysoro-
zathoz

A Közép utcában megkezdôdött a
beteg, öreg fák cseréje. Hadnagy
Lászlóné, Fenyves kertésze el -
mondta, hogy olyan fákkal pótolják
ôket, amely nem nô nagyobbra négy
méternél, hogy ne veszélyeztesse a
felsôvezetéket, ne legyen a koroná-
ja túl terebélyes, hogy ne lógjanak
bele az útba veszélyeztetve a nagy
gépjárműveket, mint a kukásautó-
kat, és ne „szemeteljen” a fa. A kri-
tériumoknak a japán oszlopos dísz-
cseresznye felelt meg. 
Lombár Gábor Fenyves „aranyfede-
zetének” nevezte a fenyôinket, ezért
is oszt az önkormányzat minden
évben ingyenesen fenyôcsemeté-
ket. Idéntôl folytatódik a fenyôbank
létrehozása. Kiss Péter, a kommu-
nális csoport vezetôje elmondta, ez
azért is fontos, mert sok fát vágnak
ki a valamilyen veszélyeztetô ok
miatt az ültetési idôn kívül, amelye-
ket ezekkel a földlabdás fákkal
pótolni lehet. A fenyôbankban a

magonctól a suháncig lesznek meg-
találhatók és hozzáférhetôek a fák.
A fásítás a strandokon fog folytatód-
ni, ahova az ottani igényeknek meg-
felelô, nagy koronás fák kerülnek
telepítésre. A kivágott fákat az
önkormányzat a rászorulóknak oszt-
ja ki tűzifának. 

Gyermekmentô
A Magyar Gyermekmentô Ala -
pítvány szakmai igazgatója, dr.
Gesztesi Éva tartott ingyenes
elsôsegélynyújtó tanfolyamot a
fenyvesi szülôk, nagyszülôk szá-
mára. Az elméleti tudás megszer-
zése után a gyakorlatban is kipró-
bálhatták oktató fantombabákon,
mi a teendô, ha megtörténik a 
baj. Az eseményt Balatonfenyves
Község Önkormányzata is támo-
gatta, mert, ahogyan Lombár
Gábor polgármester elmondta,
fontos a település számára az itt
tanultak alkalmazása. A tanfolyam
szervezési munkáit Bárdi-Vörös
Andrea végezte.  Hackl Szilvia
óvo davezetô a nagycsoportosok
által készített alkotásokkal kö -
szönte meg az oktatók, szervezôk
munkáját.

Az Ezüstfenyô hírei

Fák cseréje a Közép utcában

A Könyvtár nyitvatartása:
Hétfô–kedd: Zárva
Szerda–Csütörtök: 

10.00–12.00; 13.00–16.00 
Péntek: 10–12 

Mari-Etta Helytörténeti
Gyűjtemény

Elôzetes idôpont egyeztetéssel 
látogatható. 

85/887-651 telefonszámon
illetve a 

konyvtar@balatonfenyves.hu 
elérhetôségeken a könyvtár 

nyitva tartási idejében
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Farsang 
a suliban
Február 9-én a farsangi bálozóktól
zengett iskolánk tornaterme. Kicsik
és nagyok mind-mind izgalomtól
telve, lelkesen készülôdtek. A masz-
kabál elsô eseménye az osztályok
jelmezes elôadása volt. 
Az elsô osztályosok édes perceket
varázsoltak a közönségnek M and
Ms cukorkák színes táncával. Utána
érkeztek a részeges kalózok az 5.
osztály elôadásában. A másodiko-
sok a Mignonok vidám táncával szó-
rakoztattak mindenkit. A 6. osztály
jelenetében az érdemjegyek meg-
szöktek a naplóból, végül a 3. osz-
tály pingvin tánca következett. 
Ezután sorba érkeztek a leleményes
jelmezesek: ketrecharcosok, Túró
Rudi, sárkány, ôslények országa,
Szépség és a Szörnyeteg, Csin -
giling tündérek, felsôoktatási intéz-
mény stb. Amíg a zsűri meghozta a
döntést, színvonalas bűvészműsort

láthattunk, amelyet Dobrossy Zoltán
balatonfenyvesi nyaralótulajdonos
és hivatásos bűvész ajánlott fel.
Mindannyian izgatottan néztük. 
A díjak kiosztása után szaladtunk a
tombolákat megvásárolni. Rengeteg
nyeremény talált gazdára, a fôdíj
egy torta volt. A büfében mindenki

nagy örömére idén újdonságként
hot dogot kínáltak, a házi sütemé-
nyek sem hiányozhattak. Köszönjük
azoknak a munkáját, akik lehetôvé
tették, hogy ezen a délutánon
nagyon jól érezzük magunkat. 

Potecz Balázs
6. osztályos tanuló

Kisfenyôk 
jelmezben
Február 22-én, pénteken – követve
az iskolásokat és az Ezüstöket – a
Kisfenyôk is összefogtak, hogy
együttes erôvel elűzzék a telet.
Bebizonyosodott, hogy sikerült is
nekik.

Pókember, törpilla, hamupipôke, a
kalózok, sellôk, cicák és többiek,
eredményes munkát végeztek.
Rudolf, a piros orrú rénszarvas,
hazavezette az udvarunkon megpi-
henô társait, akik télországban vára-
koznak mostantól egy ideig…
A hagyományos jelmezek mellett
megjelent egy igazi johndeer traktor
is, a tavaszi munkálatokra várva és

egy verseny motoros is, kinek kétke-
rekűjét szinte minden kiscsoportos
kipróbálhatta.
Valamennyi óvodást örömmel töltött
el, hogy a szülôk is szép számmal
öltöttek jelmezt magukra, sôt két
család összes tagja (apa anya kis-
testvér) részt vett a játékban.
Elfogadták a meghívásunkat régi és
leendô óvodásaink egyaránt. A jel-
mezes felvonulást követôen a nagy-
csoportosok is bemutatták vidám
meglepetéstáncukat.
Természetesen a farsang nem 
múlhat el farsangi fánk nélkül…
Anyukák és nagymamák gondos-
kodtak arról, hogy a jelenlévôk jól
lakhassanak e finomsággal. De az
asztalokon volt bôven szendvics, 
és finom italokkal olthatta mindenki
a szomját. 
Köszönjük, hogy sokan ellátogattak
hozzánk, köszönjük a szülôk és
szmk-sok segítségét, köszönjük,
hogy ilyen sokan részt vettek abban,
hogy gyermekeink jól érezzék
magukat! A vidám hangulatú dél-
utánról, a honlapunkon és óvodánk
fb fiókján tekinthetnek meg fotókat
az érdeklôdôk. (H. Sz)
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