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Nincs itt. Nincs a sírban. Nincs ott, ahova a testét 
tettük.
Már megint nincs itt. Megint nem ott van, ahova tettem.
Megint kereshetem, megint eltűnt. Bölcsek – a királyt 
a királyi palotában, a 12 éves Jézus a szülei helyett a
templomban, a halászokkal éjszaka, amikor szoktak
halászni – csak délelôtt, amikor nem szokás. Jairus is
keresteti a vándorló Krisztus, mikor pedig a gyermek
haldoklik, és nem ér oda. Lázár testvérei is üzennek,
de nem érkezik, pedig már a sírban van, nincs ott a
temetési szertartáson. Akkor miért sír négy nap múlva,
ha Ô nem ért oda megint? Az idegenbe menô Úr a pél-
dázatban. Ott van Isten a felhô és tűzoszlopban a pusz-
tában, de nincs, mikor éhesek és szomjasok vagyunk?
A rézkígyóban még ott volt, a szentek szentjében még
ott volt, Kapernaumban tegnap még látták. Med gju go -
jében és Fatimában is. Vagy az édesanyja volt? A ke -
reszten még ott volt. A sírban még ott volt. A biztos
hely, ahol mindennek nyugta van, a sírban. Ahova tet-
tük. Fel a polcra, a vasárnapi kredencre, az úrasztalá-
ra, a templomi szertartásokba, a békesség nehezen
kivívott perceiben, halott dolgainkban, a festett képeken,
a közösségünkben, oda tettük, amikor adjon úgyis, ha
nem kérem, oda tettük a testét a szent ostyába, leva-
rázsoljuk idônként. Lélektelen rendszerek, elhalt struk-
túrák, porlepte és molyos megszokások, halott szavak,
kánaáni nyelvezet, megrögzött állapotok, ahol legyin-
tünk, hogy ezen már Isten sem tud segíteni. Auto ma -
tikus kegyelem, külsôségekben magamutogató egy-
ház. Odatettük, és nincs ott. Mindig eltűnik. Mindig a
saját útját járja. Tegnap még segített, mikor kerestem
valamit – amikor keresek, akár tűt, akár könyvet, akár-
mit, mindig Jézust kérem, hogy vezessen oda. Tegnap -
elôtt még éreztem itt is a templomban. A szenvedése-
imben mindig mintha Ôt láttam volna, és reménységgel
néztem a sírba is – mert ott is ott volt, a gyászomban
leült mellém és sírt. Amikor pedig Ôt sirattam. És most
megint nincs ott.
Ha azt mondják nektek, Krisztus itt vagy ott van, ne
higgyetek nekik.
Pedig kerestük.
Húsvét reggel, borongós, hideg, szeles idô. A katonák
bágyadtan ôrzik a sírt. Az asszonyok jönnek oda, aho -
va a testét tették. Megindul az élet. Az Angyalok elgör-
dítik a követ. A nehéz súlyos követ, amit egyedül senki
nem tud odahengeríteni, amit mi együtt tettünk a sírra,
a barlang szájára
A félve és nyiladozó örömmel tipegô-toporgó asszo-
nyok a holtra vált marcona férfiak testei között megfor-
dulnak az üzenettel: vissza a tanítványokhoz.
Megfordulnak. Nem keresik a holtak közt az élôt. Az
élôkhöz küldettek, a félelemtôl bezárkózott és tanács-

talan tanítványokhoz. Krisztus tanúihoz, akik maguk
mögött hagyják a követ, a súlyos megszokásokat, az
elvárt hatásokat, a lélektelen struktúrát, az angyalokat,
a katonákat, a sírkertet, és Jézus ott van. Jézus mindig
ott van. Jézus ott volt az istállóban, ahol az ígéret sze-
rint meg kell születnie, a barmok és a szegény pászto-
rok, a megérkezô, tovább keresô, a királyi palotából
megfordult bölcsek közt. A szülei visszafordultak, hogy
keressék, és a templomban megtalálják. A halászok
ismét kivetik a hálót, visszamennek az eddig üreskezű
tengerben Jézussal, és a háló szakadozik. A viharos
tengeren alvó Jézus bár ott van testileg, de fel kell
ébrednie, fel kell támadnia, hogy parancsoljon a sze-
leknek, és Ô felkel és kitárja a kezét, mint a húsvéti sír-
kertben az asszonyok felé, és int. Jairushoz elmegy,
bár akkor már nem kérik a jelenlétét. Márta vádaskodik,
de megmutatják a sírt, ahova Lázárt tették. A 38 éve
beteg, a 4 barát, a bujkáló samáriai asszony, az éjsza-
kai filozófus rabbi – Nikodémus, a katonák a Gecse -
máné kertben – megtalálják. Ahol Ô van, ahol az élet-
re szavaznak, akik követésében felébresztik önmaguk-
ban a vágyat és a kérést, akik elfogadják, hogy el kell
men ni, akik megfordulnak, azok meglátják.
Ahol Jézus van, ott élet lesz. Az egyház nem ott van,
ahova mi Jézust tesszük, hanem akkor és ott van egy-
ház, ahol Ô van. Feltámadott teste, egyenként egymás-
nak tagjai. Jézus él, ne keressük a holtak közt az élôt.
Leborulnak, és az ígéret kisarjad és valóság lesz:
ahogy mondtam nektek. Ahogy mondtam, hogy vessé-
tek ki a hálót, ahogy mondtam, hogy ne féljetek. Men -
jetek vissza a Galileába. A kapcsolathoz. A kezdetek-
hez, az elsô szeretethez, a megismerkedéshez, a meg-
szokott közegbe, de már az élet hirdetésének drága
evangéliumával, örömhírrel, feltámadással, keljetek fel,
és menjünk.
És én veletek vagyok, minden napon, a világ végeze-
téig. Velünk van, az örömhírt vivôkkel, a visszatérô,
megforduló tanítványokkal. Velünk, és nem a struktú-
rákban. Az emberekkel, a kapcsolatban élôkkel, a soha
meg nem szűnô formálódásban, míg Krisztus arcára,
Krisztus színére változunk, és az élet minden körülmé-
nyek között dolgozik bennünk.
Egy virágban a börtönudvaron, egy kedves mondatban
a kereszten, a síró asszonyokra vetett tekintetben. 
Jé zus ott van.
Jézus itt van. 

(Halász Noémi)

Nincsen itt, mert feltámadt, 
amint megmondta. 
Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, 
ahol feküdt. Mt 28,6
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A sürgôsségi indítvánnyal és a zárt
ülés napirendjével együtt 13 napirend
tárgyalását kezdte meg a képviselô-
testület a munkaterve szerinti már -
ciusi ülésen. A Fonyódi Rendôrka - 
 pi tányság, és a Vízirendészeti Örs
parancsnokai adtak számot az elmúlt
év tevékenységérôl, melybôl megis-
merhette a testület azokat a számo-
kat, statisztikai adatokat, amelyek
szerint Balatonfenyves, híven a tele-
pülés jelszavához „csendes családi-
as üdülôhely”. Ami azért is fontos,
mert vendégeink több tényt vesznek
figyelembe a nyaralási cél kiválasztá-
sakor, és ezek egyike a közbizton-
ság. Szóba került még a keleti köz -
forgalmú mólószár rendjének, rende-
zettségének kérdése, melyen sokat
ront néhány horgász viselkedése.
Ezen, akár radikális eszközökkel is,
de javítani, változtatni kell, hiszen
egy ilyen műtárgy a települést kell
elsôsorban szolgáljon, nem néhány
viselkedni nem tudó horgászt. Eb -
ben az ügyben hamarosan egyeztet
az Önkormányzat a tulajdonos Ba -
laton Dock és a helyi Horgászegye -
sület.
A Gyermekeinkért Balatonfenyves
Alapítvány beszámolója kapcsán fel-
vetôdött, hogy a következô beszá-
molóban részletesen szerepeljen,
milyen összegeket mire használtak
fel, ez vonatkozik más egyesületekre
is: Polgárôrök, Sport Egyesület. El -
hang zott még hogy az Alapítvány és
a Barta Anna Alapítvány tegyen ja -
vaslatot a két szervezet céljainak
összehangolására.
Szóba került a Turisztikai Egyesület
beszámolója kapcsán, hogy ki kelle-
ne dolgoznia az elnökségnek az idei
nyáron lezáruló pályázati fenntartha-
tósági idôszak utáni idôszak finanszí-
rozási lehetôségeit, azok megváltoz-
tatására intézkedéseket tenni, mely-
rôl még a szezon vége elôtt tárgyalni
kíván a testület.
A helyi Vitorlásegyesület elnöke meg-
köszönte a testület tagjainak az
egyesületi móló létesítésével, átadá-
sával kapcsolatos történések lezárul-

tát, így méltó bázisa lehet már a feny-
vesi vitorlás életnek.
A Fenyves Sportegyesület beszá-
molója során szó esett az egyesület
és az iskola részvételérôl a Bozsik
programban, illetve az alacsony gye-
rekszámról, ami gondokat okoz a kor-
osztályos csapatok kiállításában. Itt is
elhangzott a költségvetésrôl történô
részletes elszámolás igénye, s az
egyesület működésének fontossága.
A Balatonfenyvesi Horgászegyesület
beszámolóját elfogadta a testület, és
ismét szóba került a keleti mólószár
horgászati rendjének szabályozása,
újra gondolása, a horgászpodesztek
letelepítése, működtetése. Nagyon
dicséretes kezdeményezés hogy az
egyesület a Víz és Halak világnap-
ján az Óvodában tartott játékos tájé- 
koztató.
A Polgárôr Egyesület beszámolója
során szóba került hogy a járôrözé-
sek során a településen tapasztal-
ható rendellenességeket jelezzék a
Községháza munkatársainak, a pol-
gármester a testület nevében meg -
köszönte az egyesület tagjainak a
szabad idejük terhére végzett mun-
kájukat. 
Elfogadták a Nyugdíjas Egyesület
részletes beszámolóját, munkájukat
nagyra értékelve.
Határoztak a képviselôk az idei támo-
gatási kérelmekrôl, melyre ebben az
esztendôben 4,3 millió forintot bizto-
sított a testület a következôk szerint:

Vitorlás Egyesület 250 E Ft
Nyugdíjas Egyesület 700 E Ft
Polgárôr Egyesület 460 E Ft 

(amennyiben elszámol)
Gyermekekért Alapítvány 600 E Ft
Majorka Alpítvány 400 E Ft 

(a Töpörtyű Fesztivál
támogatására)

Balatoni Futár Regionális 
Magazin 70 E Ft

Szent Erzsébet Egyház-
község 500 E Ft

Fenyves SE 490 E Ft
BUI Triatlon 800 E Ft
Vakok és Gyengénlátók 30 E Ft

Meghatározta a testület a Kisfenyô
Óvoda beiratkozási idejét: ez május
6–7-én (hétfô–kedd) lesz. (ld. hirdeté-
sünket).
Elfogadta a testület a polgármester
jelentését a lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról, és az elôzô
ülés óta történtekrôl.
Iskolánk fenntartójának, a Siófoki
Klik-nek a jelzésére hozzájárultunk a
helyi Általános Iskola átszervezésé-
hez, mely szerint az alapfokú művé-
szetoktatásban a rézfúvós tanszakot
is szerepeltetik.
Döntött a testület az intézményi térí-
tési díjakat szabályozó rendelet
módosításáról: az iskola pedagógu-
sai a gyermekeknek a községi ren-
dezvényekre való felkészüléséért,
annak elismeréséért, az eddigieknél
nagyobb kedvezménnyel csökkentett
térítési díjat fizetnek.
Nem járult hozzá a testület egy, a
Kaposvári utcában lévô ingatlan ön -
kormányzati résztulajdonának érté-
kesítéséhez: az érvényes rendezési
tervünk elôírásai alapján.
Döntöttek az idei közterület haszná-
latok és azok helyeinek meghatáro-
zásáról. Meghatározta a testület a
központi strand üzleteinek bérbeadá-
sának feltételeit, melyben az elôzô
évihez képest lényegi változás nem
volt. Egyben elfogadta Haszon Zsolt -
nak a Fenyves-alsói üzletsor bérlôjé-
nek kérelmét, hogy a bérleti szerzô-
dése három évre szóljon.
Döntött a testület, hogy a villamos
energia közbeszerzését több önkor-
mányzattal együtt a Sourcing Kft.-vel
kívánja végeztetni.
A nyilvános ülés végén kérdések
hangzottak el a Kossuth utcai csapa-
dékvíz elvezetô árokkal, az átemelô
területén felállított kapcsoló szek-
rényrôl, a vélhetôen illegális szemét-
lerakásokról (a Berekbe) a Fenyves-
alsói strand parkolójában elhelyezett
fanyesedék tárolásáról, a strand ren-
dezetlenségérôl, úthibákról, helikop-
ter leszállóról, az iskolával szembeni
vasúti gyalogos átjáró jelzôlámpával
való ellátásáról.
Zárt ülésen a képviselôk egyhangú
szavazással elfogadták az idei kitün-
tetettekre tett javaslatokat. (Lombár)
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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

Balatonfenyves idei március 15-i ün -
nepségének két szónoka, Lombár
Gábor polgármester és Halász
Noémi református tiszteletes asz-
szony a forradalom és szabadság-
harc azon hôseirôl beszéltek, akik fel-
vállalták saját értékeiket, és közülük
ki a törvényhozásban, ki a harcban, ki
a költészetben tudta lelkesíteni azo-

kat, akik szembeszálltak az el nyo mó
hatalmakkal. 
A Balatonfenyvesi Kisfenyô Óvoda
gyermekei Slezákné Boda Gabriella
és Vozik Lajosné vezetésével elôad-
ták a hagyományos, de évrôl-évre új
elemekkel gazdagodó huszártáncu-
kat. Kövesdi Éva felkészítô tanár
vezetésével pedig a Balatonfenyvesi

Fekete István Általános Iskola tanulói
idézték fel az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc eszméit, jelenítet-
ték meg a mának szóló üzenetét.
Az ünnepség zárásaként az önkor-
mányzat, az intézmények és a civil
szervezetek képviselôi elhelyezték a
megemlékezés koszorúit a kopja -
fánál.

Március 15-e Magyarországon mun -
kaszüneti nap, az 1848–49-es for -
radalom és szabadságharc kez -
detének, a modern parlamentális
Ma gyarország megszületésének
napja. Mi március 14-én emlékez-
tünk meg errôl, az 5. osztályosok
műsorával. 8 órakor indultunk el a
megemlékezésre, amit a balaton-
fenyvesi Polgármesteri hivatalban
rendeztek meg. A műsort az igaz-
gatónô nyitotta meg ünnepi beszéd-
del. Ezt követte az 5. osztályos
tanulók elôadása, akik szemléltet-
ték az akkor fennálló helyzetet. 
A márciusi ifjak bôrébe bújtak, ezzel
tették élethűbbé az elôadást.
Osztályônökük segítségével sikerült
színvonalas produkciót összeállítani.
A megemlékezés fél 9-kor ért véget. 

Dákai Sára és Rimmel Fruzsina

Március ünnepén

Húsvét és a húsvéti Szent Három Nap liturgiája

Nagycsütörtök Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére

Balatonfenyves-alsó Szűz Mária Szíve Balatonkeresztúr Szent Kereszt

templom: 17 óra Felmagasztalása templom: 19 óra

Nagypéntek Igeliturgia keresztúttal, kereszthódolattal, áldoztatással

Balatonfenyves-alsó Szűz Mária Szíve Balatonkeresztúr Szent Kereszt

templom: 17 óra Felmagasztalása templom: 19 óra

Húsvét vigíliája (Nagyszombat) Szentmise feltámadási körmenettel

Balatonfenyves-alsó Szűz Mária Szíve Balatonkeresztúr Szent Kereszt

templom: 17 óra Felmagasztalása templom: 20 óra

Húsvét (vasárnap)

Balatonfenyves Szent Erzsébet Balatonkeresztúr Szent Kereszt

templom: 8 óra Felmagasztalása templom: 11 óra

Balatonfenyves-alsó Szűz Mária Szíve Balatonmáriafürdő

templom: 9 óra 15 Nagyboldogasszony kápolna: 19 óra

Húsvét hétfő

Balatonfenyves Szent Erzsébet Balatonkeresztúr Szent Kereszt

templom: 8 óra Felmagasztalása templom: 11 óra

Balatonfenyves-alsó Szűz Mária Szíve Balatonmáriafürdő

templom: 9 óra 15 Nagyboldogasszony kápolna: 19 óra
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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 -
feny ves, Rákóczi u. 2., telefon: +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 végzettség-
gel, helyi lakosként segítek régi 
tárgyai értékének megállapításá-
ban, ér té kesítési tanácsadással, díj-
talan ki szállással. Telefon: +36
30/939-1039 Bózsing György Dráva
utca 70.

– Pernecz József ács-állványozó vál-
lalja régi tetôk felújítását, belsô tetô-
terek, falak burkolását, teraszok, tor-
nácok, autóbeállók, pavilonok készí-
tését. Tel.: +36 70/347-0951.

– Pári Tamás villanyszerelô vállalom:
lakóépületek, üzletek és egyéb 
gyengeáramú munkála tait! Ingye-
nes ár aján lat készítés!! Telefon: +36
30/677-7634. 
E-mail: kucko96@vipmail.hu

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

– Ha kerttel akad gondja, Schurcz
megoldja! Kert épí tés, kertfenntartás,
veszélyes fa kivágás. +36 30/432-
7073.

– Villanybojlerok javítása, tisztítása,
mo sógépek, mosogatógépek, elekt-
romos háztartási gépek javítása
Kránicz István tel.: +36 30/904-4527
Bala ton feny ves. Hétvégén is.

– Ezermester javít kerékpárokat, ház-
tartási kisgépeket, lemezjátszót,
videót. Mindig Tv setabox telepítés,
hangolás, 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) Telefon: +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 hor-
gászbotok szerelékek horgászfelsze-
relések.

– Kerékpár szerviz – fahrrad-Reparatur
Balaton fenyves Nimród utca 121.
telefon: +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 fe -
lelôs műszaki vezetést, építési e-nap -
 lóvezetést szakmagyakorlási jogo-
sultsággal vállalok. Telefon: +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 mate-
matika, kémia, fizika tantárgyakból.
Telefon: +36 20/540-9433.

– Villanyszerelés, érintésvédelem, vil-
lámvédelem, voltperamper.hu tele-
fon: +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. Telefon: +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 telefonszámo-
kon le het: +36 20/333-7214 vagy +36
20/954-1631.

– Eladó 1 db forgótárcsás mosógép, 
1 db centrifuga új állapotban, 1 db
gáz szieszta palackos, 1 db fa csó-
nak 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, dohányzó-
asztal, 2×3 m-es szônyeg, TER -
MOTÉKA 25’ gázkazán, Panasonic
BD 75-ös Blu-ray/dvdplayer, rozs-
damentes edénykészlet (16 db-os),
12 személyes evôeszköz, 60-as szö-
vetnadrágok, XXXL-es bôrdzseki.
Tel.: +36 20/445-9730.

– Eladó rozsdamentes kétmedencés
mosogatótálca, nagy méretű, jó 
állapotban. Szekrénybe építhetô
Zanussi páraelszívó, pehelypaplan
200×150-es, valamint párnák, plé-
dek, függönyök. 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.

– Angol tanítás minden szinten, szak-
tanártól. Tel.: +36 20/962-2687.

– A postával szembeni üzletsoron,
kipakolási lehetôséggel egy üzlet víz-
zel, villannyal, tetôbeépítéssel kiadó.
Tel.: +36 20/917-4300.

– Az Osváth Cukrászda húsvéttól
várja régi és új vendégeit sok sze-
retettel és finomságokkal! Dol go -
zókat keresünk! Tel.: 30/927-5274.

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

AP RÓ

MÁJUSI SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA
2019. ÁPRILIS 20.

Gyógyszertárak 
ügyeleti rendje

Április 1–7. Isteni Gondviselés
Gyógyszertár Fonyód

Április 8–14. Turul Gyógyszertár

Április 15–21. Magyar Korona
Gyógyszertár Balatonlelle

Április 22–28. Három Királyok
Gyógyszertár Balatonboglár

Április 29–május 5. Mária
Gyógyszertár Balatonlelle

Május 12. Arany Kígyó 
Gyógyszertár Balatonboglár

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

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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FELHÍVÁS
ISKOLAI BEÍRATÁS
Értesítjük az érintett szülôket, hogy a 2019/2020.
tanévre történô általános iskolai beiratásra az
alábbi idôpontokban kerül sor:
2019. április 11. csütörtök: 8–17 óráig
2019. április 12. péntek: 8–17 óráig.
Új lehetôség a szülôknek: a KRÉTA online felü-
leten elôzetesen is regisztrálhatják a vá lasztott
iskolába gyermeküket.
(https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap)
A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a
két jelentkezési mód közül melyiket választják –
a szülônek meg kell jelennie személyesen az
intézményben.
A részletekrôl a hivatalos felületeken tájékozód-
hatnak.

ÓVODAI BEÍRATÁS
Értesítem a szülôket, hogy a Ba laton feny vesi
Kisfenyô Óvodába a 2019/20. nevelési évre 

2019. május 6-án és május 7-én 
írathatják be gyermekeiket!

Az óvoda felvételi körzete: Balatonfenyves
közigazgatási területe. A beiratkozás helye:
Balatonfenyvesi Kisfenyô Óvoda, Bala ton -
fenyves, Fenyvesi u. 35-37. óvodavezetôi
iroda, naponta 8–16 óra között.
Beíratható az a gyermek, aki 2019. június 1. és
2020. május 31. között tölti be harmadik élet-
évét.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a
harmadik életévét a felvételtôl számított fél
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a tele-
pülésen lakóhellyel ennek hiányában tartózko-
dási hellyel rendelkezô három éves és annál
idôsebb gyermek óvodai felvételi kérelme tel-
jesíthetô.
Kérem, a szülô hozza magával: személyi
igazolványát, lakcímkártyáját, gyermeke szü-
letési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját,
taj kártyáját.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott dön -
tés közlésének határnapja 2019. május 31. 
A döntés ellen a szülô – a közléstôl számított
15 napon belül – eljárást indíthat. 
A másodfokú döntést a fenntartó hozza meg.
A Nemzeti Köznevelésrôl szóló, 2011. évi CXC.
törvény 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyer-
mek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési
év kezdô napjától (szeptember 01.) legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz
részt. A jegyzô a szülô kérelmére és az óvo -
davezetô valamint a védônô egyetértésével, a
gyer mek jogos érdekeit szem elôtt tartva, az
ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a
kötelezô óvodai nevelésben való részvétel alól,
ha a gyermek családi körülményei, képességei -
nek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Lombár Gábor Hackl Szilvia
polgármester                       óvodavezetô

Strandokra 250 millió
Február 28-án a Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója hívta a bala-
toni szabadstrandok tulajdonosait, üzemeltetôit egyeztetésre. Ezen
nem csak a balatoni, hanem a Tisza-tavi, és a Dunakanyar települé-
sei is jelen voltak.
Egy nagyon világos tájékoztatás után megkaptuk a feszes progra-
mot, melynek alapján másnap már itthon a pályázati adatlapot kezd-
tük összeállítani, majd még aznap azt elektronikus úton továbbítot-
tuk a Programirodának. 
Két strandot lehetett pályázni. Mi a Központi stranddal, illetve a
Csalogány stranddal jelentkeztünk, mindkét helyszínre a maximáli-
san lehetséges összegeket pályázva.
Összesen 200+50 összesen 250 milliós fejlesztési csomagot állítot-
tunk össze, az egész hétvégét munkával töltöttük munkatársaimmal,
melynek meg is lett az eredménye: elnyertük a maximálisan lehet-
séges 250 millió forintot.
Ebbôl az összegbôl a Nagystrandon lesz Toboz játszótér, sétányépí-
tés, világítás felújítása, a szociális blokk teljes felújítása, gyermek
illemhelyekkel, baba-mama helyiség kialakítása, strandfoci pálya,
utcabútorok cseréje. A partvédelem kôszórással való megerôsítése.
A Csalogány strandok gyermekjátszók cseréje, vízelvezetés rende-
zése, szociális blokk felújítása, gyermekillemhely kialakítása, itt is
baba-mama helyiség, valamint vízi járművek beszerzése, kölcsön-
zésének a lehetôvé tétele, strandvilágítás és utcabútorok cseréje, a
parkoló burkolása.
Ezeket kell megvalósítanunk június 30-ig!!! Nagyon szoros határidô,
de úgy gondolom, megéri.
Folytatódik a csapadékvíz rendszer kiépítése az Úttörô utcában,
valamint utakat, járdákat, busz öblözeteket szeretnénk kiépíteni, és
még nem is írtam a Kisvasút felújítására nyert 650 millió forintos
pályázatunkról. Ha mindezt összeadjuk, ez több mint 1 milliárd forint,
igaz, hogy célzott fejlesztésekre, de nyugodtan kijelenthetem, hogy
a település önállósága óta ez az esztendô a fejlesztésekben a leg-
nagyobb lehetôség. (Lombár)

EBOLTÁS

Balatonfenyvesen 2019. április 13.-án szombaton

1. 8 órakor a Balatonfenyvesi rendelőnél a Közép u. felől

2. 10 órától Imremajor

3. Pótolás a balatonfenyvesi rendelőben a rendelési időben 
hétfőtől péntekig 13–15 óra között

Az oltás időpontjáról kérem szóljon a szomszédjának, ismerősének is.

Az oltás ára az idén féreghajtóval együtt a tavalyi áron 4500 Ft
Az oltási könyvet mindenki hozza magával, mert az új könyv 600 Ft.
A háznál történő oltás 5000 Ft. Előzetes egyeztetést kérek.
Az oltást csak mikrochippel rendelkező kutyáknál lehet elvégezni.
A chip behelyezése kötelező.
Ára változatlanul 3500 Ft/kutya

Trivet Állatorvosi Kft. – Dr. Szilvássy Györk
Balatonfenyves Fenyvesi u. 21. 

Tel.: +36 20/961-3224 06/85/560-074
A rendelőben történő oltás is 4500 Ft. Hétfőtől–péntekig 13–15-ig.
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Jótékonyság a retro jegyében
avagy iskolai bál 2019’ 
Immáron sokadszor. 2019-ben is. Nem is tudom hány éve
rendezünk iskolás gyermekeink javára bált. Évrôl évre
egy kis közösség elhatározza, tesz valamit a jó ügyért,
vállalja a szabadidejének feláldozását. Ötletek kavalkád-
ja, rengeteg munka, logisztika, sok beszélgetés, nevetés,
sôt, vita is. 
Így volt ez idén is, amikor iskolánk szülôi munkaközössé-
ge tervezni kezdte a már hagyománnyá vált jótékonysági
bált. Nem mindenki tudja, hogy korántsem egyszerű fel-
adat egy ilyen jellegű rendezvény megszervezése, ven-
dégeinknek a „kedvébe” járni. A BKV üdülô adott otthont
immár sokadszor e mulatságnak, melyet a szülôk szemet
gyönyörködtetô, ízléses dekorációval varázsoltak igazán
hangulatossá, Lengyelné Timi irányításával. Külön kö -
szönet illeti Lombár Gábor polgármester urat, aki az idei
évben elôször a bálterem bérleti díjának kifizetésével
járult hozzá az est sikeréhez. Iskolánk konyhájának höl-
gyei, Kozmáné Erzsike vezetésével ismételten fantasz -
tikus vacsorát szolgáltattak. A Hubertus Bt. által több díjat
is nyert és általuk felajánlott Angus marhahúsból készült
remekmű nagyszerű kulináris élvezetet nyújtott. 
Ebben az évben szakítottunk egy kicsit a hagyományok-
kal. Az édesanyák tánca helyett az est vendégeként a
fonyódi Pelso Fônix Színtársulat alapozta meg a hangu-
latot, a mindennapi életbôl merített, humoros pillanatok-
kal. Külön örömünkre szolgált, hogy idén elôször iskolánk
egy volt diákja Vlasics Gábor szolgáltatta a modern, vál-
tozatos zenét. 
Pár lelkes vendég jelmezben érkezett, ezzel kicsit far-
sangivá varázsolva az egyébként Retro Party néven futó
estet. Nagyon fontosnak tartom kiemelni a felajánlások, a
tombola ajándékok körét. Miért is? Mert idén is, mint min-
den évben számtalan ajándék érkezett hozzánk. Értéke-
sebbnél értékesebb tárgyak, eseményeken, tanfolyamo-
kon való részvételi lehetôségek kerültek hozzánk, majd a
sorsolás után boldog nyerteseikhez. Külön öröm, mikor
„elsô szóra telik az asztal” a sok sok ajándékkal. 
Köszönet. Köszönet. S még sokszor köszönet illeti azokat
a személyeket, cégeket, akik így segítettek. Összejöt-
tünk, szórakoztunk, egy pillanatig sem feledve, miért vol-
tunk ott. A bál során befolyt bevételbôl, ahogy tette eddig
is, az általános iskolás gyermekek programjához, azok
megvalósításához nyújt segítséget a szülôi közösség. 
A tavalyi évben a nagysikerű Gyermeknap, Mikulás kupa
és ajándékok, karácsonyi ajándékok, sportszerek, iskolai
eszközök vásárlásához tudtunk hozzájárulni. 
Nagyon jó érzés segíteni. Ezúton köszönöm meg minden
résztvevô, az elôkészületekben tevékenyen részt vállaló
anyukák, nagymamák, apukák munkáját. Magam részé-
rôl ez az utolsó évem az SzMK tagjaként, utoljára írom az
összegzést lapunknak. A sok-sok év alatt sok szülôvel
dolgoztunk együtt. Köszönöm én is a bizalmat. Meg tisz -
telô volt ilyen jó, lelkes csapattal együtt dolgozni. Mindig
az legyen a gondolataikban, ahogy eddig, jót tenni jó. 
S ne veszítsük szem elôl egymást.

Stamlerné dr. Bodor Katalin

Támogatóink, a teljesség igénye nélkül:

Ágostonné Dankó Mónika, Ambrus Attila, Ari Pa pír -
bolt, Balatonfenyvesi Kisfenyô Óvoda, Balaton feny -
vesi Mosoda Bt., Balatonfenyvesi Turisztikai Egye -
sület, Balatoni Hajózási Zrt., Balaton UNLIMITED,
Baldauf Józsefné, Balogh Tünde, BARBAKÁN Ká -
vézó – Fonyód, Barnaki Barnabás, Barnaki Lajos,
Barnaki Lajosné, Bazsóová Henrieta, Bíró Károly,
Bíró Zsolt, Bíróné Németh Györgyi, Búza Barnabás
és családja, BKV, CityCartel – Kovács Dávid, CMS
Elektornics Kft. – Tóth Tamás, Dallos Imre, Dermisz
Kozmetika – Fonyód, Dömötör Kornél és családja, 
dr. Kemény Gábor és családja, Erdélyi Ernô, Faragó
Kraliczky Ági, Fonyódi Teker Club, Fricz Zsolt és csa-
ládja, Gomba Cafe Étterem, Gyanó József és Gyanó
Józsefné, Gyurákovics Rózsa, Haszon Mónika, Ha -
szon Zsolt – Parti Zóna, Hegedüs József, Hermann
Gábor és Zsuzsanna, Hilszenráth György és család-
ja, Hilszenráth Krisztián, Hubertus Bt., Hujber Pin -
cészet – Balatonboglár, Harmónya Körömszalon –
Hunyadiné Rácz Réka, Járfás Kft. – Fonyód, Joó
Tamás, Katona Réka, Kémenes Róbert és családja,
Kertész Balázs Katalin, Kis Tímea, Kovácsné Hor -
váth Éva, Kövesdi Éva, Krizsai Mónika, Kukorica
Csárda – Balatonújlak, Lengyel Tímea, Levendula
Masszázs, Lombár Gábor polgármester, Lombár
Noémi, Magyarhoni Péter, MAJORKA a Balaton
Nagyberekért Közhasznú Alapítvány, Mártonné
Szanyi Tímea, Mezgár Katalin, Mihalecz Tibor, Mofus
Bianka, M-Stúdió – Szücs Mariann, Nagy Tamásné –
Szuperal ABC, Nemzeti Kézilabda Akadémia, Nikula
Csaba András – Kéthely, Óh Zsolt, Oliver Hahnen -
kamm, Orchidea Masszázsszalon, PELSO Caffe
Pizzéria, Potecz Csaba – Potecz Iparcikk, Roaming
World Utazásszervezô Kft., Robinson Pizzéria –
Lelkó Attila, Stamler József, Stamlerné Dr. Bodor
Katalin, STYLUS Körömszalon – Radics Eszter,
Takács Judit Katalin, Tapolczai Tibor, Tapolczainé
Somogyi Melinda, Tábor Tamásné, Tillman Éva, Timi
Fodrászat, Tipszics Marietta, Tóth-Koronczay Nóra,
Tóthné Csetei Zsófia, Török Ferencné, Török Vivien,
TURUL Gyógyszertár – Hegedűs Józsefné dr., VA -
GABUND Vitorlás Sportegyesület – Vízisport
Központ, Fonyód, Vágner József, Varga Kürtös –
Fonyód, Visage Kozmetika

KÖSZÖNJÜK!

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola
SZMK

Az iskola Nevelôtestülete és a magam nevében sze-
retnék köszönetet mondani a bál szervezéséért és a
részvételért a szülôknek, támogatóknak, vendégek-
nek, hogy ezen rendezvény bevételével is hozzájá-
rulnak iskolánk programjainak színesítéséhez, gaz-
dagításához. Kovácsné Horváth Éva igazgató
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Az Ezüstfenyô Nyugdíjas
Egyesület hírei
Megújult lelkesedéssel kezdôdött a tavasz az Ezüstfenyô Nyugdíjas
Egyesületben. Március 11-én, a Nemzetközi Nônap alkalmából hangu-
latos teadélutánt tartottunk, a nôi tagok által készített finom sütemé-
nyekkel, természetesen zenével, tánccal, sok-sok beszélgetéssel. 
Az édességek ellensúlyozására munka következett, másnap. 12-én. a
katolikus és református templom udvarát és a régi temetôt hoztuk 
rendbe. 
Március 15-én az önkormányzat képviselôivel és a többi civil szerveze-
tekkel karöltve koszorúzással a dicsôséges 1948-as forradalom és
annak hôsei elôtt tisztelegtünk. 
Komoly megmérettetésben volt részünk a nyugdíjas Ki-mit tudon,
melyet Kaposváron, a Kapos Hotelben tartott a rendezôség. Öt műsor-
számmal vettünk részt, mindegyikkel továbbjutottunk a májusban Har -
kányban tartandó középdöntôbe. Kacagtató énekes-táncos jelenettel
rukkoltak elô a fenyvesi „Vidám asszonyok”. Schmidt Henrikné meg-
ható szavalata sokak szemébe könnyeket csalt. Törökné Kati buzsáki
népdalokat énekelt gyönyörű népviseletben. Énekkarunk új műsor-
számmal, balatoni népdalokkal jelentkezett, melyet Ilus énekszólóval
színesített. Végül, de nem utolsó sorban a hagyományôrzô csoport is
vadonatúj műsorszámot adott elô „Nyársdugás” címmel. A vidám, vas-
kos, paraszti humorral tűzdelt jelenetet a közönség többször is nyíltszí-
ni tapssal köszönte meg. Végezetül az összes szereplôt emléklappal
jutalmazták. Énekkarunk nagy sikerrel lépett még fel a március 27-én
tartott kiállítás megnyitóján is. Műsorszámukkal megalapozták az egész
délután hangulatát. (K. A.)

A Fenyvesi Sport Egyesület hírei
Karate

Márciusban versenyzôink egy versenyen vettek részt, a Szekszárdon
rendezett 24. Széki Kupán. Balatonfenyvest öt versenyzô képviselte az
eseményen. Kiemelendôen teljesített közülük Dömötör Marcell, aki
kettô, és Ferbel Dominik, aki egy érmet szerzett. Elôbbinek 12–13 éves
kata versenyszámban ezüst és kadet kata versenyszámban bronzér-
met, míg utóbbi 10–11 éves kumite – 40 kg versenyszámban bronz
érmet akasztottak a nyakába. Szép küzdelmeket láthattunk Drenkovics
Jánostól, Sólyom Márkótól és Hegedüs Julcsitól is, de sajnos ôk most
nem állhattak fel a dobogóra. Hajrá Fenyves!

Futás

Idén már harmadik alkalommal rendezzük április 13-án, szombaton a
hagyományos tavaszi Nyuszi Futást. Szeretettel várunk mindenkit, aki
szeret szép környezetben mozogni! Tervezett rajt 15 órakor Imre -
majorból, cél Balatonfenyvesen a Nimród utcában. A táv kb. 3,7 km. Aki
sokallja, az teljesítheti azt kerékpárral, rollerrel vagy akár görkorival is.
A legjobb futókat díjazzuk! A résztvevôket meghívjuk egy italra, a gye-
rekeknek ajándékkal kedveskedünk. A részletek, az aktuális informá-
ciók a Fenyves Sportegyesület facebook oldalán megtalálhatók.

DJP
Befejezôdtek a Digitális Jólét
Program keretében szervezett
képzések Balatonfenyvesen.
Összesen huszonhárman vehet-
ték át tanúsítványukat a kétszer
harmincöt órás tanfolyam zárá-
saként. Az uniós forrásból meg-
valósuló kormányzati program
keretében Somogy megyében
kilencszázhét képzésen, mint -
egy tízezer ember között Feny -
vesen is sikeresen teljesítették a
digitális kompetenciák elsajátítá-
sát a résztvevôk. Az önkormány-
zat tavaly nyert pályázatának
keretében a siófoki székhelyű
Katedra Nyelviskola keretei kö -
zött történt az oktatás. Az ön -
kormányzat a pályázat adta
lehetôségek mellett a helyet biz-
tosította a tanuláshoz. A végzett
hallgatók részérôl megfogalma-
zódott, hogy szívesen képeznék
magukat tovább. Új képzésre
ennek a pályázatnak a kereté-
ben, az ôsztôl meghirdetett tan-
folyamon lesz majd lehetôsége
részt venni a 16–65 év közötti
korosztály tagjainak.
https://www.somogytv.hu/video
tar/video/somogy-tv-hirado
2019-03-26

Az iskola hírei
Iskolánk tanulója, Török Noel
József a Zrínyi Ilona Mate ma -
tikaverseny Somogy megyei for-
dulóján a 3. osztályosok között
VI. helyezést ért el. Gratulálunk
neki és felkészítô tanárának,
Gyanó Józsefnének a szép
eredményhez!

SPORTEREDMÉNYEK
Tanulóink részt vettek Mar ca -
liban a körzeti Mezei Futó Diák -
olimpián. Elért eredmények: 
Mayer Dávid 1. hely, Bogdán
Gréta 2. hely, Buza Ilka 2. hely,
Elekes Edina 3. hely, Szanyi
Dorina 4. hely, Sárdi Nóra 6.
hely, Szilasi Barnabás 9. hely
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Március 22. a Víz Világnapja. Tudja
ezt már minden kis óvodás is!
Tisztában vannak a víz fontosságá-
val, annak éltetô erejével. Ez alka-
lomból, ismét rajzkiállítást rendez-
tünk, a Balatonfenyvesi Horgász
Egyesület támogatásával. A rajzok
különbözô technikákkal készültek, de
mindegyiknek a víz volt a témája: a
Balaton, vízi állatok, halak, a víz mint

élôhely, a víz alatti világ, a vitorlázás,
tavak, folyók, vízesés… stb. Kitartó
munkával, nagy gondossággal ké -
szültek a rajzok. A nagyobbak egyéni
alkotásaikkal, a kicsik két közös mun-
kával mutatták be a vízzel való kap-
csolatukat. Farkas Tamás, mint az
egyesület elnöke, két vizes témájú
mesefilmet is levetített a gyerekek-
nek, akik mosolyogva vagy éppen

han  gosan felkacagva követték a
nagy Ho-ho-ho-horgász és Vízipók-
csodapók kalandjait. A gyönyörű raj-
zokat, az egyesület könyvekkel és
rajzeszközökkel jutalmazta, amit na -
gyon szépen köszönünk!
A kiállítás egész hónapban megte-
kinthetô a Kisfenyô Óvoda aulájában,
minden érdeklôdôt szeretettel vá -
runk! H. Sz.

A nagykanizsai Thúry György és a
keszthelyi Balatoni Múzeum gyűjte-
ményébôl nyílt kiállítás Balatonfeny -
vesen, Húsvéti nefelejcs címmel. 
A kiállítási anyag összegyűjtése,
rendszerezése Gyanó Szilvia népraj-

zos-muzeológus munkája, aki a so -
mogyi, de fôképpen a zalai húsvéti
ünnepkör hagyományait kutatja. 
A fekete héttôl a feltámadásig sok-
sok hagyomány ôrzôdött meg, és
sajnos még több merült feledésbe,

amelyek létezésére csak következ-
tetni tudunk. Új információként hallot-
tuk tôle megnyitó beszédében, hogy
a tájegység hímes tojásait a kereszt-
szülôk készítették (illetve készíttet-
ték) a keresztgyerekeiknek, amelye-
ket aztán nyilvánosan adtak át. 
Nem volt szokásban tehát környé-
künkön a locsolásért adott festett
tojás szokása, annak átvétele újabb-
kori szokás.
A karcolt, többször festett tojások
elkészítését Csizi Istvánné népi ipar-
művész, fenyvesi nyaralópolgár csa-
lád tagja mutatta be, és hozott belô-
lük szép számmal. Aki most lemaradt
a kiállítás megnyitójáról, az nyáron
találkozhat a „Fenyvesi esték” kere-
tein belül vele és családjával, amikor
is majd lesz ideje mesélni régi feny-
vesi nyarakról, és megmutatja az
érdeklôdôknek, hogyan készülnek
ezek a tojások, mert – mint mondta –
tojást „hímezni” a Balaton partján is
lehet. 
A Balatonfenyvesi Ezüstfenyô Nyug -
díjas Egyesület balatoni népdalokat
énekelt nagy tetszést aratva az este
folyamán, a megjelenteket Lombár
Gábor polgármester köszöntötte.

A víz világnapját 1933 óta minden
évben március 22-én tartják meg.
Célja, hogy felhívja az emberek
figyelmét a tiszta víz fontosságára.
A 2019-es év mottója: „Vizet min-
denkinek!”. Sajnos a vizet rengete-
gen pazarolják, ami súlyos követ-
kezményekhez vezethet. Március
22-e remek alkalmat ad arra, hogy
átgondoljuk, mit jelent számunkra a
víz. (Márton Rozi)
A fenyvesi iskolások nem tétlenked-
tek, egy díjnyertes kisfilmmel hívták
fel a figyelmet a víz fontosságára. 
A 110 éves DRV videopályázatán a
Balatonfenyvesi Fekete István Ál-
talános Iskola médiaszakköre az 
elsô helyezettnek járó díját hozta el. 
A KaraKter-ek kreativitásának ered-
ménye egy közös bobozás Ba la -
tonfűzfôn. (E. L.)

Víz, víz, tiszta víz…

Húsvéti 
nefelejcs
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