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Nyakunkon az üdülési idény. Szó szerint, hiszen június
15-én hivatalosan is megkezdôdik az az idôszak, amiért
egész esztendôben dolgozunk. Ez fokozottan igaz a már
megkezdôdött nyárra: számtalan fejlesztéssel készülünk,
igyekszünk Fenyvest még szebbé, komfortosabbá tenni.
A szabadstrandok gyermekbarát fejlesztésére kiírt pályá-
zaton két stranddal lehetett pályázni, ezek a Központi, és
a Csalogány strandok voltak. A néhány nap alatt elkészí-
tett fejlesztési elképzeléseink találkoztak a kiíró szándé-
kával: a gyermekbarát fejlesztés egy, a kisgyermekes csa-
ládokat is preferáló településen nem csak lehetôség, de
kötelezettség is.
Igyekezetünket, ötleteinket, melyek egy évtizedek óta léte-
zô koncepció tudatos folyamatába illeszkednek, mindösz-
szesen 270 millió forinttal támogatta a pályázat kiírója, a
Magyar Turisztikai Ügynökség.
Ebbôl mindkét strandunkon megújulnak a szociális blok-
kok, erre jelentôs összegeket költünk, csupán azok körítô
falai maradtak meg, tetôcsere, új nyílászárók, teljesen új
burkolatok. Kicseréltük az összes közművet (villany, víz,
szennyvíz), valamint a pályázat szellemiségéhez igazod-
va gyermekillemhelyet is építünk. A létesítmény megköze-
lítésére mozgáskorlátozott feljárót alakítunk ki.
Folytatjuk a kikötô keleti mólójától a sétány burkolását, 
új utcabútorok és világító testek kerülnek kiépítésre, az
egész strand hosszában.
A strand sétány és partvédelem közötti zöld sávban napo-
zóágyakat helyezünk el, új öltözô pavilonokat állítunk fel,
jellegzetesen fenyvesi anyagok (nád, fenyôtoboz, tűlevél)
hasznosításával. Felépítjük a toboz alakú, szintén egyedi
játszóteret. A csúszda és a strand keleti vége között kiala-
kítjuk a strandfoci pályát, amelybôl két strand kézilabda,
és négy strandröplabdázásra alkalmas pálya is elkülönít-
hetô. Ennek a pályának további értéke, hogy ôsztôl ezen
helyeznénk el a műjégpályát, amely reményeink szerint
sokakat fog hozzánk vonzani ugyanolyan miliôben, cso-
dálatos panorámával várjuk vendégeinket, mint most,
nyáron. Lesz még a pályázat szellemiségének megfele -
lôen Baba-Mama szoba, tervezzük vízi sporteszközök 
be szerzését, hogy azok bérbeadásával színesítsük a
strandok kínálatát. 
Szükség lesz a Csalogány strand vízelvezetô rendszeré-
nek felújítására a parkolók rendezésére. Több kritikát is
kaptunk, hogy miért nem a partvédelem felújításával
kezd tük a strandrekonstrukciót, mert ez így felesleges.
Nem tudom miért gondolják többen is, hogy munkatársa-
immal ezeken a magától értetôdô kérdéseken nem gon-
dolunk. De a gyermekbarát strandok pályázatnak a part-
védelmek felújítása nem lehetett része. Jó hír viszont van
– a napokban kaptam errôl tájékoztatást –, a Balaton
Fejlesztési Tanács írt ki pályázatokat, ezek egyike a part-
védelem felújítására vonatkozik, részvételünkrôl a testület
határoz.
Nyakunkon az üdülési idény, de mindent megteszünk
munkatársaimmal annak érdekében, hogy a gyermekba-
rát strand pályázat támogatói okiratában szereplô határ-
idôre, júnus 30-ra mindennel elkészüljünk. 

(Lombár Gábor)
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A Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola utolsó tanítá-
si napja a 2018/19-es tanévben június 14., péntek. A ballagással
egybekötött tanévzáró ünnepség 2019. június 22-én, 08.30 óra-
kor lesz az iskolában.
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Ünnepi közgyűlésnek és Istentiszteletnek a Református Imaház adott
otthont idén. Ökomenikus istentiszteletet celebrált Halász Noémi refor-
mátus lelkipásztor és Mátyás Gábor szentszéki tanácsos, Zeteváraljai
plébános. A közgyűlésen a Balatonfenyvesi Fekete István Általános
Iskola diákjainak az ünnepi alkalom hangulatát emelô műsorszámai
hangzottak el. Lombár Gábor polgármester beszédében Balaton feny -
ves függetlenségét, valamint a partnertelepülések együttműködésének
fontosságát hangsúlyozta, majd átadta a Balatonfeny vesért érdemér-
meket. A közgyűlés végén pedig ô vehette át díszpolgári kitüntetését
Sulmyerzicze polgármesterétôl. 
Ünnepi testületi ülésén Balatonfenyves Község Önkormányzata
„Balatonfeny vesért” kitüntetô címet adományozott: 
– Andrzej Hejdysz-nek, lengyelországi partnertelepülésünk Zduny isko-
laigazgatójának, aki kezdetektôl mozgatója a Balatonfenyves és Zduny
közötti partnerkapcsolatnak, annak ôszinte híve, tevékenységével sokat
tett, és tesz iskolásaink, és jó ideje a székelyföldi Zeteváraljai Jókai Mór
Általános Iskola diákjainak évenkénti csereüdüléséért. 
– Késô Pálnak, a helyi Vitorlásegyesület egyik alapító tagjának, aki
annak 23 esztendôn keresztül elnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke.
Emberi, és sportemberi kvalitásai alapján az egyesület elnökségi dön-
téssel terjesztette kitüntetô címre. Több mint két évtizedes munkássá-
gát fémjelzi, hogy elkészült a fenyvesi kikötôben az egyesületi móló,
ahol a helyi vitorlás társadalom otthonra talált. 
A Sulmierzycei Képviselôk Tanácsa a jelen és jövôbeli nemzedékek
számára, a városhoz kapcsolódóan érdemeket szerzett emberek  emlé-
kezetünkben történô megôrzésének szükségessége, valamint a város
és ország számára nagyszerű eredmények és vállalkozás elismerése
okán Lombár Gábornak. polgármesterünknek Sulmierzyce Város
Díszpolgára címet adományozta. A kitüntetést az ünnepi közgyűlésün-
kön Dariusz Debicki, Sulmierzyce polgármestere adta át. 

A községházáról
jelentjük
Május 30-i rendkívüli ülésén tárgyalta
a testület a zárszámadást. A múlt évi
költségvetésünket az év közben szü-
letett határozatokkal elfogadott mó -
dosítását egyhangú szavazással
fogadta el a testület. Ahogy magát a
zárszámadást is, s ez megnyugtató a
gazdálkodásért felelôs számára, egy-
ben köszönet illeti munkatársainkat,
akik a jegyzôaszony vezetésével kie-
melkedô szakmai munkát végeztek.
Kahó Ildikó belsô ellenôr – aki a tele-
pülés gazdálkodásának törvényessé-
gét, szabályszerűségét hivatott folya-
matosan ellenôrizni – beszámolt az
elmúlt esztendôben végzett ellenôr-
zések tapasztalatairól, amit a képvi-
selôk szintén egyhangú szavazással
fogadtak el.
Továbbra is elvi támogatásáról bizto-
sította a testület a Fenyves-Termál
2008 Kft. ügyvezetôjét, aki termálkút
próbafúrására kérte a támogatásun-
kat. A testület véleménye, hogy a pró-
bafúrás eredményének ismeretében
folytatja tovább az egyeztetést ennek
a projektnek a további kimenetelérôl.
Döntött a testület, hogy él azon
pályázati lehetôséggel, amely az
önkormányzati feladat ellátást szol-
gáló fejlesztéseket támogatja. A mi
esetünkben az Egészségház külsô
hôszigetelését, valamint a kémények,
és szellôzô kémények átépítését a
fűtés szükséges korszerűsítését tar-
talmazza.
Szóba került a Kossuth utca elején
lévô lakóingatlanok mögötti külterü -
leti földrészek művelési ágának visz-
szaállítása, amelyet az ingatlanok
haszonbérlôje a Hubertus Bt. kezde-
ményezett. Több évtizedes, egyes
esetekben hatvan éves állapotokat
kívánnak megváltoztatni. Az ügyben
a polgármester tesz lépéseket.
Kérdésként elhangzott, hogy a
Fenyves-alsói sétány kivitelezését kik
végzik, mert a jelen állapotok sok kí -
vánnivalót hagynak maguk után –
ebben az ügyben megoldást ígért a
polgármester. (L. G.)

Kitüntetések
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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/

A Fenyôvirágzás Fesztivál, a Bodza
Napok keretében vendégül láttuk
partnertelepüléseink vezetôit, kép-
viselôit Zduny, Sulmyerzicze, Kro -
toszyn városokból, valamint Zete -
vár aljáról. Érdeklôdéssel vettek
részt programjainkon, meglátogat-
ták iskolánkat, óvodánkat, ahol
Hacckl Szilvia óvodavezetô, vala-
mint Kovácsné Horváth Éva iskola-
igazgató bemutatta intézményét.
Röviden tapasztalatokat cseréltek
pedagógusainkkal, akikkel a nyáron
újra találkozni fognak, hiszen nyá-
ron Fenyves ad majd otthont az
erdélyi és lengyel gyermekek tábo-
rozásának.A tavasz meg a ló

Bartalis Melinda székelyudvarhelyi
fotóművész képeibôl nyílt kiállítás 
„A tavasz meg a ló” címmel. A kiállí-
tást Lombár Gábor polgármester 
nyitotta meg, Nagyné Réti Ildikó
mezôségi népdalokat énekelt. Me -
linda minden képén lovakat látunk,
fajtájuk szerint furiózók és lipicaiak,
amelyeket vászonra nyomtatott, ezál-
tal egy különleges, békés és játékos
hangulatot árasztanak. A kiállítás 
július 1-ig tekinthetô meg a Köz ség -
háza nagytermében.

CapPuccini

Másodszor adott koncertet Balatonfenyvesen a 2017-ben alakult, kapos-
vári értelmiségiekbôl álló CapPuccini Kórus Szili Zoltán karnagy vezeté-
sével. Elsô alkalommal az adventi idôszak misztériumát megidézve,
most, másodszor, egy tavaszi összeállítással készültek. 

Bodza és 
fenyôvirág
Az idei évben ötödik alkalommal
szervezte meg a turisztikai egye-
sület, a helyi vendéglátóegysé-
gekkel össze fogva, a Bodza Na -
pokat. Továbbra is töretlen sikere
volt a kezdeményezésnek: az
éttermek, büfék, pizzériák bodzás
étel-, vagy italkülönlegességekkel
készültek a május 17-19-i hétvé-
gére. A csatlakozók idén is új re -
ceptekkel rukkoltak elô. Ma darász
Ildikóval rétest nyújtottunk a Ze -
nepavilonnál, amelyet bodzás-
túrós töltelékkel töltöttünk meg.
Kimondottan erre a rendezvényre
pedig megálmodta és elkészítette
nekünk a Fenyvesi Bodzás Szí -
vet. Nagy örömünkre az országos
média is felfigyelt az eseményre
és az M1 csatornán közel húsz
perces műsor készült a rendez-
vényrôl, a Nagyberekrôl és Ba -
latonfenyvesrôl, ami reményeink
szerint több kíváncsi turistát fog
településünkre csábítani a jövô-
ben. (S. B.)

A műsor felvétele megtekinthetô a
következô linken: https://www.media
klikk.hu/video/ma-ejjel-2019-05-18-i-
adas/
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Május 31-én az ország valamennyi
óvodájában véget ért a szorgalmi
idôszak, ekkor tartottuk a Balaton -
fenyvesi Kisfenyô Óvoda évzáró
ünnepségét is, valamint a nagycso-
portos gyermekeink ballagását. 
Ilyenkor mintegy számot vetve, visz -
szagondolunk az elmúlt nevelési év
történéseire, programjaira, esemé-
nyeire. A hetek, hónapok során, pe -
dagógiai programunk útmutatásai
szerint, megtartottuk hagyományos
ünnepeinket, többször a családok
bevonásával. Sok-sok programban
volt része gyermekeinknek: zenés
dél elôttöket, színházi programokat
szerveztünk, részt vettünk a község
kulturális rendezvényein. Néhány
nappal korábban egy nagyon jó han-
gulatúra kerekedett gyermeknapot
szerveztünk a kicsiknek, és kitáncol-
tuk a hónap elején felállított május-
fánkat is.
Bár a középsô csoportos gyermeke-
inknek még egy kisebb akadályt le
kell gyôzniük, felmérjük képességei-
ket, hogy kijelölhessük számukra az
iskolaérettség felé vezetô utat, de nem
féltem ôket, biztos vagyok benne,
hogy mindannyian szépen, képessé-
geiknek megfelelôen fognak telje-
síteni!
Természetesen nemcsak játékkal és
szórakoztató programokkal telt az év:
szakmai találkozóknak adtunk helyet
és mi magunk is mentünk másokhoz
tanulni. Közel fél éven át tartott az
intézményünkben zajló pedagógiai
munka ellenôrzésének és értékelé-
sének folyamata, mely az évzáró
elôtt, mindössze három nappal zárult
le. Jelesre vizsgáztunk! 
Tizenhárom nagycsoportos óvódá-
sunktól vettünk búcsút. Azoktól a
gyermekeinktôl, akik három-négy
évvel ezelôtt, anya és apa kezét szo-

rongatva, kissé megilletôdve lépték
át az óvoda kapuját. De én már akkor
biztos voltam benne, hogy az a meg-
illetôdöttség és szorongás, néhány
napon belül elmúlik, és hogy a kicsik,
örömmel és mosolyogva fognak a mi
óvodánkba járni, mert az óvónénik és
dadusok nagyon hamar elvarázsolják
ôket a szeretetükkel és gondoskodá -
sukkal. Most azonban elérkezett az
idô, hogy a játékot nem felváltva, csu-
pán azt kiegészítve, megismerkedje-
nek egy új világgal: a betűk orszá -
gával és a számok birodalmával.
Tarisz nyáikat megtöltöttük sok-sok
élménnyel, kirándulásokkal, gyer -
 mekna pok kal, zenés délelôttökkel,
ünnepnapokkal, testvérekkel – bará-
tokkal – szülôkkel közös programok-
kal.  
Ballagó nagycsoportosaink: Bogdán
Kamilla, Bogdán Natasa, Emôdi
Laura, Gelencsér Petra, Gáti Ferenc
Nándor, Herbel Korina Zsófia, Ma -
gyar honi Kata, Novák Bianka, Pék
Némó, Taylor Michael Ethan, Toronyi
Molli, Vikidál Ferenc János, Wimmer
Bence.
Természetesen a kapunk mindig nyit-
va áll elôttük! Szívesen várjuk vissza
ôket egy – egy ölelésre, játékra és
beszélgetésre. 
Szeretném megköszönni a fenntartó
önkormányzatnak, Balatonfenyves
Község Önkormányzatának és Lom -
bár Gábor polgármester úrnak, az
óvodánk és a gyermekeink segítését,
támogatását! Az ô tenni akarásuknak
köszönhetjük, hogy a szépen felújí-
tott óvodaépületünk hamarosan egy
még kisebb korosztály, a három év
alatti fenyvesi gyermekek második
otthona lehet! 
Három évvel ezelôtt, óvodánk nevelô-
testülete létrehozott egy díjat. Úgy
gondoltuk, hogy ezzel köszönjük meg

azok támogatását, és segítségét,
akiknek tettei, gyermekeinkhez való
hozzáállása, példaértékű lehet má -
sok számára is. Az idei nevelési
évben, a Balatonfenyvesi Óvodáért
díjat, a nevelôtestület döntése alap-
ján annak a szülônek adományoztuk,
aki elôremutató ötleteivel, programok
szervezésével, éveken át segítette
munkánkat. És zárójelben jegyzem
meg – bár büszkék is lehetnénk rá,
mi több azok is vagyunk! – országos
hírnevet szerzett településünknek 
és óvodánknak egy zenés/táncos kis-
film létrehozásával a férjével, Emôdi
Gáborral együtt. 2019-ben a Bala ton -
fenyvesi Óvodáért díjat Emôdi Lina
vehette át.
Gyermekeinkkel egyidôben, a szü-
lôktôl is elköszöntünk. De mielôtt
elengedtük volna ôket, megköszön-
tük a szülôi munkaközösség három
tagjának a munkáját, akik idôt és
energiát nem kímélve, példaértékűen
támogatták és segítették óvodánk
gyermekközösségét. Köszönetünket
egy-egy emléklappal fejeztük ki Pék
Nor bertné Simon Erikának, Magyar -
honi Péternek és Bárdi-Vörös And -
reá nak!
De valamennyi kedves szülônknek
megköszönjük, hogy gyermekeik ne -
velését és oktatását ránk bízták!
Bizton állíthatom, hogy megkapták
azt az útravalót, amellyel jól elboldo-
gulnak majd az iskolában. Neveljétek
ôket továbbra is szeretettel és türe-
lemmel! Köszönöm, hogy az óvodá-
val együttműködve, figyelemmel kí -
sértétek, támogattátok és segítetté-
tek fejlôdésüket! Köszönöm, hogy az
évek során, olyan tiszteletteljes és
konstruktív kapcsolat alakult ki közöt-
tünk, mely hatékonyan segítette a
pedagógiai munkánkat. Köszönjük 
a bizalmat és a támogatásotokat!
Legyetek büszkék a gyermekeitekre!
Mi is büszkék vagyunk rájuk!
Szeretném még megköszönni egy-
egy csokor virággal azoknak a mun-
káját, akik szívbôl és szeretettel 
varrták, horgolták és hímezték a kis-
fenyôk ballagási tarisznyáit: László
Lajosnénak, Konyovits Teodórának,
Török Ferencnének, Somogyi István -
nénak, Balázs Dezsôné Zsuzsa néni-
nek, Sipos Gézánénak és Baranyai
Éva néninek. Örök emléke marad a
kicsiknek!

Évzáró a Kisfenyôknél
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Második esztendeje vesz részt óvo-
dánk a Bozsik programban, mely a
tehetséggondozást tűzte ki céljául.
Tizenöt gyermekünk vett részt rend-
szeresen a foglalkozásokon, negye-
dévente egy-egy fesztiválon bizonyí-
tották tehetségüket. Munkájuk ered-
ménye, az az óvodánknak ítélt díj,
melyet kiemelkedô teljesítményükért
kaptunk! Slezákné Boda Gabriella
óvónéni koordinálta ezt a munkát, 
ô edzette heti rendszerességgel a
gye rekeket, és neki köszönhetô,
hogy gyermekeink erre a szintre fej-
lôdtek. 
Az ünnepség egyik megható pillana-
ta volt, amikor óvodánk vezetôje felol-
vasta Vozik Lajosné, Kati óvónéni
szakmai életútját, aki negyven szor-
galmas munkával teli esztendô után
most visszavonul. A hagyományápo-
lás elkötelezettjeként, az ô szakmai
tudására támaszkodva került beveze-
tésre óvodánkban a néptánc oktatás
és a gyermekek, népi játékokkal való
megismertetése. Munkájában elhiva-
tott, lelkes. Mindig is kedves, mosoly-
gós, gondoskodó óvónéni volt, akit a
gyermekek és szüleik egyaránt sze-
rettek, kedveltek és tiszteltek. De
empatikus magatartásával a munka-
társai bizalmát is elnyerte! 
Kiváló pedagógusi munkája és em -
beri értékei, valamint negyven éves
közalkalmazotti jogviszonyban eltöl-
tött pedagógiai munkássága alap-
ján, nyugdíjba vonulása alkalmából,
dr. Kásler Miklós miniszter úr, Vozik
Lajosnét, Kati óvónénit, Pedagógus
Szolgálati Emlékérem kitüntetésben
részesítette! A kitüntetést Lombár
Gábor adta át. Büszkék vagyunk rá
és kívánjuk, hogy számára a nyugdí-
jas évek is örömteli idôszak legyen, 
a családja, gyermekei és unokája
körében!
A búcsúzó nagycsoportosok és szü-
leik egy kedves kisfilmmel ajándékoz-
ták meg az óvónéniket és dadusokat,
majd mindannyian elfogyasztottunk
egy szelet tortát, mellyel a szülôk
aján dékoztak meg valamennyi óvo-
dásunkat.
Fotókat az ünnepi pillanatokról, óvo-
dánk honlapján illetve fb fiókján lát-
hatnak az érdeklôdôk.

Hackl Szilvia
óvodavezetô

A május hónap egyesületünk életében a csodás tavasz mellett a hagyományok
hónapja is. Mindjárt az elsô nap, mikor a Polgármesteri Hivatal elôtt lágy szel-
lô fújdogálta a májusfa színes szalagjait. Igaz itt nem egy szép leányzónak,
hanem Balatonfenyves lakóinak szólt az üzenet. Mint minden évben, idén is,
egyesületünk tagjai májusfát állítottak. 
Aztán jött a következô hét a falu legnagyobb rendezvénysorozatával.
Fenyôvirágzás, Falunap, Ünnepi Közgyűlés. Május 9-én csodálatos kiállítás
nyílt a Községháza nagytermében „Tavasz meg a ló” címmel Bartalis Melinda
székelyudvarhelyi fotóművész alkotásaiból. A művész sok érdekes gondolatot
ébresztett a látogatókban. 
Másnap a kaposvári CapPuccini kórus hangversenyén csendültek fel a csodás
dallamok. 11-én a Falunap következett. Műsorokkal, bábjátékkal, fôzôverseny-
nyel. Itt köszönthettük lengyel és székely barátainkat is. Minden korosztálynak
valamilyen műsorral kedveskedtek. Egyesületünk is kivette részét az ünnepbôl.
Délelôtt a magunk részére készítettünk ebédet, de beneveztünk a fôzôver-
senybe is, és természetesen a délutáni programoknak is résztvevôi voltunk.
Fellépett Népdalkörünk balatoni népdalokkal a Kiscsónak Tánccsoport
„Somogyi kanásztánc és ugrós” című műsorszámával, és a Hagyományôrzô
Csoport a „Nyársdugás” című szokásjátékkal. 
Vasárnap ünnepi szentmisén és ünnepi közgyűlésen voltunk a Református
Imaházban. Következô hetünk sem volt nyugalmas, hiszen következtek a
Bodza-napok, valamin a Kistérségi Művészeti Bemutató Balatonlellén. Elôbbin
Népdalkörünk szerepelt, melynek műsora után táncházat tartottunk a Ze ne -
pavilonnál megjelent nézôkkel közösen. Balatonlellén Népdalkörünk, Kis -
csónak Tánccsoportunk, a Hagyományôrzôk mellett verssel és szóló énekkel
bôvítették a repertoárt. 
Május 29-én Lendvára kirándultunk, ahol nagyon sok szép látnivalóval és
Dobrovnok településen található Trópusi Növényház és Orchideapark virág-
csodáival tértünk haza. Még a szakadó esô sem szegte kedvünket. Június 
1-én kitáncoltuk a májusfát, melyet egy hagyományos bállal zártunk. 
Köszönet mindenkinek, aki ebben a hónapban is segítette életünket. Minden
kedves fenyvesinek, nyaralópolgárnak, idelátogatónak nagyon szép, jó idôben
és élményekben gazdag nyarat kívánunk!  /bé/

Az Ezüstfenyô Nyugdíjas
Egyesület hírei
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó mes ter
vállalom régi tetôk felújítását, új tetô-
szerkezetek ácsolását, fedését, vala-
mint belsô burkolást és gipszkartono-
zást, kerti pihenôk, teraszok, kocsibe-
állók elkészítését. Ba laton feny ves,
Rákóczi u. 2., tel.: +36 30/387-6573.

– Számítógépek javítását, kar ban tar -
tását vállalom. Orbán János tel.: +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 téke -
sítési tanácsadással, díjtalan kiszál-
lással. Tel.: +36 30/939-1039 Bózsing
György Dráva utca 70.

– Pernecz József ács-állványozó vállalja
régi tetôk felújítását, belsô tetôterek,
falak burkolását, teraszok, tornácok,
autóbeállók, pavi lonok készítését. Tel.:
+36 70/347-0951.

– Pári Tamás villanyszerelô vállalom: la -
kóépületek, üzletek és egyéb gyenge-
áramú 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. Tel.: +36 30/951-6569.

– Ha kerttel akad gondja, Schurcz meg-
oldja! Kert épí tés, kertfenntartás, ve -
szélyes fa kivágás. +36 30/432-7073.

– Villanybojlerok javítása, tisztítása,
mosógépek, mosogatógépek, elek tro -
mos háztartási gépek javítása Kránicz
István tel.: +36 30/904-4527 Bala ton -
feny ves. Hétvégén is.

– Ezermester javít kerékpárokat, háztar-
tási 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) Tel.: +36 30/956-8858,
85/560-142.

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

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

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

– Építési műszaki ellenôrzést vagy fe le -
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 Bala ton fenyve sen
és környékén. Bakai-Né meth Vanda
ev. Tel.: +36 30/822-0522; 
e-mail: danduska8@gmail.com

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

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

– Bádogozás, vízvezeték-szerelés, fű -
tésszerelés. 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
október 30-ig 2 fô + 2 fô június 
15-tôl au gusztus 30-ig akár részmun-
kaidôben, diákok jelentkezését is vár-
juk. Érdeklôdni az alábbi telefonszá-
mokon 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 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, dohányzó-
asztal, 2×3 m-es szônyeg, TER MO -
TÉKA 25’ gázkazán, Panasonic BD
75-ös Blu-ray/dvdplayer, rozsdamen-
tes edénykészlet (16 db-os), 12 sze-
mélyes evôeszköz, 60-as szövetnad-
rágok, XXXL-es bôrdzseki. Tel.: +36
20/445-9730.

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

– Thomson nagyképernyôs, hibátlan
televízió 5000 Ft-ért Bala ton feny vesen
eladó. Kb. 15 kg a súlya. Tel.: +36
20/59-0538.

– Műanyag csónak el. motorral, akkumu-
látorral, evezôvel eladó Feny vesen. +
Utánfutó. Tel.: +36 30/578-1241.

– Nyugdíjas férfit keresek udvargondo-
zásra. Tel.: +36 30/292-7263.

– Eladó fenyôfa étkezô asztal két pad-
dal, hat személyes. Gyerekülés autóba
szerelhetô, többfunkciós. Pára elszívó
szekrénybe építhetô. Vala mint két
medencés mosogatótálca, krómozott.
Szônyegek, párnák, plédek, pehely-
paplan, függönyök. Tel.: +36 20/917-
4300.

– Kiadó! A postával szemben levô üzlet-
soron egy üzlethelyiség nagy fedett
elôtérrel és beépített tetôtérrel. Tel.:
+36 20/917-4300.

– Eladó öntött vas kandalló, nagy telje-
sítményű. Tel.: +36 70/358-7879.

– Alig használt L alakú zöld ágynemű-
tartós, franciaággyá alakítható ülôgar-
nitúra 210×165. Ugyanott 6 db magas
támlás fehér műanyag szék 6 szemé-
lyes ovális asztallal eladó. Tel.: +36
30/362-8919.

– Eladó 2 db heverô, 2+1+1 darabos
ülôgarnitúra, 1 db gáztűzhely, 1 db
akasztós szekrény, 2 db kis méretű
fotel. Tel.: +36 30/530-0240.

– Családi okok miatt eladó: 6 személyes
fehér műanyag asztal 4 fehér székkel, 
1 db benzines közepes fű nyíró fűgyűjtô
nélkül. 1 db benzines nagy fűnyíró fű -
gyűjtôvel, 1 db szobabicikli, 3.60-as me -
rev falú úszómedence létrával együtt, 
1 db műrattan kerti tároló doboz, 1 db
futball kapu hálóval együtt, 1 db 1000W
reflektor. Tel.: +36 30/549-4851.

– Eladó nagyobb gyereknek való, alig
használt kerékpár. +36 30/504-7194.

– ELADÓ egy 2124 m2-es zártkerti in gat -
lan, telepített, gondosan kezelt szôlô vel,
jó állapotú nádfedeles pin cével, a kis-
vasúti hídtól 300 m-re, a somogyszent-
páli hegyen. Érd.: +36 20/569 9096.

– Szeretettel várok minden szépülni
vágyó Hölgyet, Fonyódon az Ady
Endre. u. 7. szám (cipôbolt mellett)
alatti Angelit szépségszalonba. Anti-
aging kezelések, 3D műszempilla épí-
tés, alkalmi smink, Szôrtelenítés,
Plasma G kezelés (hegek, striák,
aknék és rosaceás területek kezelé -
sére). Hétfôtôl szombatig 9-18:00-ig
bejelentkezés a +36 70/515-5463 tele-
fonszámon vagy Facebookon keresz-
tül lehetséges.

– Óegyiptomi nyelvoktatás Balatonede -
ricsen. Jelentkezni lehet a gabtak@
datatrans.hu elérhetôségen.

– Kerítésfestéshez hozzáértô vállalkozót
keresek. Tel.: +36 30/504-7194.

– Házkörüli munkákat, fűnyírást vállalok.
Tel.: +36 30/997-9085.

– Heverôvé alakítható kanapé eladó.
Tel.: +36 20/925-0129.

– Eötvös táborba konyhai kisegítôt, sza-
kácsot keresek. Tel.: +36 20/475-1187.

– A Padlás Bisztro szeretettel várja
Vendégeit, lokális és minôségi alap-
anyagok, lenyűgözô kilátás, látvány-
konyha. Nyitva tartás: szerdától vasár-
napig 12 órától, konyhánk 18 órától
fogadja vendégeit. Asztalfoglalás és
különleges alkalmak egyeztetése: +36
30/520-6910 Fonyód Dísz tér, Balaton
Áruház 3. emelet.

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

AP RÓ
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Karate
Karatésaink igen mozgalmas hó -
napot tudhatnak maguk mögött.
Legkedvesebb versenyünk a sa-
ját rendezésű, fonyódi helyszínű, 
V. Balaton Budo Kupa, melyre 
16 egyesület 220 versenyzôje
nevezett! Jól szerepeltek a bala-
tonfenyvesi karatésok: 13 é., ka:
1.,ku: 2. Dömötör Marcell, 8 é., ka:
1.,ku: 3. Dömötör Zselyke, 12 é.,
ka: 2.,ku: 3. Drenkovics János, 
14 é., ka: 2.,ku: 3. Hegedűs Juli -
anna. 8 é. ka: 3.,ku: 2. Kustura
Luca, 13 é., ku: 3. Sárdi Nóra, 
11 é., ku: 1. Sólyom Márkó, 9 é.
sd: 1.,ku: 2. Tapolcai Máté. 11 é.,
ka-ku:  2. Zrínyi Bálint, 8 é., ku-sd:
1. Zrínyi Csanád, 11 é., ka: 1. Zrí -
nyi Sára.
Egy héttel korábban, 11-én, Za la -
egerszegen versenyeztünk a Haru
Kupán. Dömötör Marcell duplá-
zott, két aranyérmet szerzett!
Összesítésben a második helyen
végeztünk. Eredmények: Hege -
dűs Julianna 14-15 é. lány ka 
3., 16-17 é. ka 1., Drenkovics Já -
nos 12-13 é. haladó ka 2., ku 2.,
Zrínyi Bálint haladó ka 2., Zrínyi
Csanád 8 é. ku 1., Dömötör Mar -

cell 12-13 é. haladó ka 1. és 14-15
é. ka 1., Ferbel Dominik 10 é.
haladó ka 3., ku 2., 12 é. csapat
katában bronz érmes lett a Ba -
laton Budo 1. csapata (Ferbel Do -
minik, Zrínyi Sára és Zrínyi Bálint)
13 évnél magasabb kategóriában
pedig ezüst érmes lett a Balaton
Budo 2. csapata (Hegedűs Juli -
anna, Drenkovics János, Dömötör
Marcell).

A hónap harmadik verseny volt a
Budapesten megrendezett WKF
Magyar Bajnokság. Sűrű volt a
hónap, de versenyzôinknek sike-
rült a jó formát tartani és eredmé-
nyesen szerepelni. Kiemelendô
Zrínyi Csanád eredménye, aki 
8 éves utanpótlás kumite –33 kg
magyar bajnok! További eredmé-
nyek: Hegedűs Julianna kadet 
ka 3.,Drenkovics János 12 é.
utánpótlás ka 3., ku +55 kg 3. és
Dömötör Marcell 13 é. ka 2., ku
–40 kg 3. helyezett.

Labdarúgás
Ifjú focistáinkkal 19-én, a Magyar
Bajnokság záró fordulójában,
Szombathelyre látogattunk, ahol
a Haladás – Vidi meccset tekintet-
tük meg. Nagy élmény volt a gye-
rekeknek, akik örömmel álltak
össze egy közös képre a stadion
elôtt.
31-én, pénteken, igazán szép,
napsütéses idôben rendeztük
házi rendezésű tornánkat, melyen
rajtunk kívül Fonyód és Kéthely
csapata vett részt. Kiegyen sú -
lyozott küzdelemben végül a ku -
pát – hétméteres rúgásokkal –
Kéthely csapata nyerte a szintén
jól játszó Fonyód elôtt.

A Fenyves Sportegyesület hírei

Gyereknap az iskolában
A pénteki nap csak a miénk, gyerekeké volt a Balatonfenyvesi
Fekete István Általános Iskolában.
Kicsik és nagyok izgatottan vártuk, hogy idén milyen játékokkal
örvendeztetnek meg bennünket. Részt vehettünk az „élô” cso-
csón, arcfestésen, agyagozáson és focizhattunk is. Az ügyesebb
gyerekek még az íjászkodást is kipróbálhatták. 
Felállítottak az udvaron egy légvárat, amely egy óriási csúszdá-
ban végzôdött. Felsôs diáktársaimmal izgatottan vártuk, hogy
tanáraink vajon meghódítják-e a hatalmas csúszdát. 
Az én személyes kedvencem az Utazó Planetárium volt! Sok
érdekességet megtudtam az ott levetített kisfilmbôl. Lenyűgözô
volt megtapasztalni, ahogy a bolygók és a csillagok szinte a sze-
münk elôtt lebegtek. 
A szülôk jó szokásukhoz híven még egy „egészségasztallal” is
ked veskedtek nekünk. Alma, körte, paradicsom, eper, kivi és még
sok finomság közül válogathattunk. 
Köszönjük ezt a vidámsággal teli gyönyörű napot!

Herbel Kornél Zoltán
6. osztály

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Június 17–23. 
Arany Kígyó Gyógyszertár Balatonboglár

Június 24–30. 
Isteni Gondviselés Gyógyszertár Fonyód

Július 1–7. 
Turul Gyógyszertár

Július 8–14. 
Magyar Korona Gyógyszertár Balatonlelle

Július 15–21. 
Három Királyok Gyógyszertár Balatonboglár

Július 22–28. 
Mária Gyógyszertár Balatonlelle

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
2019.07.01–2019.08.31. 

H–V: 22 óra

Zrínyi Csanád, a magyar bajnok
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Az idei évben különösen sokrétű és színes
programokkal készültünk a Falunapra, hogy
településünk minden lakosa, nyaralótulajdo-
nosa és az idelátogatók is biztosan jól érez-
zék magukat.
A gyermekeket szokásosan ugrálóvár, ját-
szóház és korongozás mellett a tavalyi
évben nagy sikert aratott mászófal is várta.
Újdonságként jelent meg a ládavasút a
Bács-Kiskun Megyei Ifjúsági Tábor partkö zeli
területén, és láthatólag folyamatos kihasz-
náltsággal üzemelt egész idô alatt.
Igyekeztünk a közel ezer fônyi vendégsereg
jóltartásáról gondoskodni, így a belépéskor
kapott karszalag felmutatói sült keszeget,
bográcsgulyást, zsíroskenyeret, kürtôskalá-
csot, a gyerekek jégkását, a felnôttek falu -
napi csapolt sört kaptak. Mindez az önkor-
mányzat szervezése és támogatása mellett
számos helyi vállalkozó, vendéglátós és
magánszemély felajánlásának köszönhetô.
A hagyományos fôzôversenyen az idei
évben csirkébôl kellett bográcsos ételt alkot-
ni. A zsűri az elkészült ételek ízét, minôségét
és a hús állagát vette figyelembe a bírálatkor
– igen nehéz dolguk volt. A versenyt az dön-
tötte el, hogy az elsô helyezett KTK csapat
finom házi húslevest is készített, a második
helyen végzett Dallos Művek pedig kóstoló-
falatkákat és elôételt kínált.
Az aszfaltos pályán közben kispályás labda-
rúgó bajnokság zajlott, a Szotyi SC szoros
mérkôzésen, 5:4-re verte meg a Zrínyi
Akadámiát, a gólkirály Bence Martin lett.
A színpadi programok között néptánc és
népzenei fellépés, gyerekszínházi elôadás,
nótablokk és kuriózumként tűzzsonglôr
bemutató szerepelt a programban. Az estét
sokak örömére a kaposvári Senior együttes
utcabálja zárta, és ami a legfontosabb, a jó
idô is kitartott a programok végéig. (S. B.)

Falunap ITT A NYÁR!
Június 22. (szombat): Múzeumok éjszakája
Helyszín: Mari-Etta Helytörténeti Gyűjtemény

Június 29. (szombat): Vendégünk: Kaposvár
Helyszín: Zenepavilon
Kaposvárra nemcsak az jellemzô, hogy számos lakosának van
nyaralója Balatonfenyvesen, hanem mind a mai napig eleven és
színes a kulturális kínálata is. Az iskolai nyári szünet elsô hétvé-
géjén kaposvári művészeti csoportok mutatkoznak be nálunk.

Július 6. (szombat): Vendégünk: Nagykanizsa
Helyszín: Zenepavilon
Nagykanizsa kulturális és művészeti csoportjai kapnak lehetôsé-
get a bemutatkozásra, ezzel szeretnénk kedveskedni kanizsai ille-
tôségű nyaralópolgárainknak és minden szórakozni vágyó vendé-
günknek.

Július 13. (szombat): Vendégünk: Pécs
Helyszín: Zenepavilon
Remélhetôleg a pécsi nyaralótulajdonosok, vállalkozók és minden
vendégünk örömére szolgál július közepén a Pécs vonzáskörze-
tébôl érkezô zenészek és művészek közreműködésével összeál-
lított programunk.

Állandó programjaink 
a Kultkikötô szervezésében:

Június 22–augusztus 24. között heti három alkalommal: 
kedden, pénteken és szombaton, valamint
Július 17–augusztus 21. között szerdán is 
– délelôtt 11.00 órakor gyermekszínházi és családi progra-

mok (színházi elôadások, koncertek) a Kultúrtéren
(belépôjegyes, jegyár: 1000 Ft/fô)

Július 12–augusztus 16. között
– péntek esténként 21.00 órai kezdettel könnyed, nyáresti szó-

rakoztató zenés műsorok, stand-up és pódium estek a
Kultúrtéren
(belépôjegyes, jegyár: 2900 Ft/fô)

A Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület szervezésében:
Július 1–augusztus 15. között
– minden hétfôn, kedden és csütörtökön este 21.00 órakor:

filmvetítés a Kertmoziban
(belépôjegyes, jegyár: 1000 Ft/fô)

A Mari-Etta Helytörténeti Gyűjteményben:
Július 3–augusztus 14. között
– minden szerda este 19.00 órától: „Fenyvesi Esték” – beszél-

getés fenyvesiekkel, fenyvesiekrôl

Július 4–augusztus 15. között
– minden csütörtök délelôtt 10.00 órától: Kézműves foglalko-

zás gyermekeknek

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
A rendezvényeinkrôl készült beszámolókat az alábbi linken
tekinthetik meg:
https://www.youtube.com/channel/UCJ2pPItJl2F9k4FxUzHSa0w

JÚLIUSI SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA
2019. JÚNIUS 20.
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