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HIRDETMÉNY
Az önkormányzati választásokra 2019. október 13-án kerül sor. 

Szavazni reggel 6.00 órától este 19.00 óráig lehet az alábbi három szavazókörben:
1. Polgármesteri Hivatal, 2. Kisfenyô Óvoda, 3. Imremajor.

Szavazni csak személyesen a választópolgár lakóhelyén vagy átjelentkezéssel a 2019. június 26-a elôtt beje-
lentett, érvényes tartózkodási helyén lehet. Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2019. október 09-én 16.00 óráig
lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.
A szavazáshoz kérjük vigyék magukkal a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas igazol-
ványukat. 
A mozgásukban gátolt választópolgároknak lehetôségük van a mozgóurnás szavazásra. Kérjük ezen igé-
nyüket írásban jelezzék.
A szavazáshoz szavazófülke áll minden polgár rendelkezésére, de ennek igénybevételére senki sem köte-
lezhetô. A szavazóhelyiségben csak a szavazás idejéig lehet tartózkodni. A rendfenntartásról a szavazat-
számláló bizottság elnöke gondoskodik.

Minden választópolgár három szavazólapot fog kapni. Az egyiken a polgármesterre, a másikon az egyéni lis-
tás képviselôkre, a harmadikon a megyei listára lehet szavazni.

Polgármester jelölt
Lombár Gábor György

Egyéni listás képviselô jelöltek
A Helyi Választási Bizottság a bejelentett egyéni listás jelöltek sorrendjének sorsolását elvégezte, 

a sorrend a szavazólapon az alábbi: 

Sorszám: Név:
1. Haszon Zsolt
2. Pernecz Péter
3. Tóth András
4. Czanka Viktor
5. Barna Antal
6. Vörös Gábor
7. Ország Sándor
8. Somogyi István
9. Gyanó Józsefné

10. dr. Bárdi Gábor
11. Schäfer Péter
12. Dallos Imre István

E 12 jelölt közül kerül megválasztásra az új képviselô-testület 6 tagja. Szavazni úgy lehet érvényesen, hogy
legfeljebb 6 jelölt neve mellé kell tenni + vagy X jelet. Amennyiben valaki hatnál több jelöltet jelöl meg, úgy
szavazata érvénytelen. Ha hatnál kevesebbet, szavazata érvényes.
Az új képviselô-testület tagjai azok lesznek, akik az összesített szavazatok közül az elsô hat helyre kerülnek. 

A harmadik szavazólapon a megyei listára lehet szavazni, amelyen a pártok, társadalmi szervezek neve talál-
ható, s ezek közül egyre lehet érvényesen szavazni. 

Kérjük a tisztelt választópolgárokat, hogy éljenek választójogukkal és minél nagyobb 
számban menjenek el szavazni!

A Helyi Választási Iroda elérhetôsége: 8646 Balatonfenyves, 
Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, e-mail: jegyzo@balatonfenyves.hu

Helyi Választási Iroda
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POLGÁRMESTERJELÖLT

Lombár Gábor György

Tisztelt Választóink, Fenyvesiek!
Öt esztendôvel ezelôtt ugyanitt
döbbenten jeleztem, hogy ismét
eltelt egy választási idôszak, és
már ké szülünk a következôre.
Felkészül tünk, és bizton állíthatom,
hogy Fenyves önállósága óta még
hasonló mértékű fejlesztést nem
tudtunk produkálni, mint az elmúlt
évek alatt. Ha csak a nagyobb
beruházásokat számolom, közel
négy milliárd forint (3.880 millió)
értékű építés, felújítás készült el
önerôbôl, illetve nyertes pályázata-
ink felhasználásával. A teljesség
igénye nélkül a megvalósultakról:
vitorláskikötô (magán befektetés),
sé táló utca, csapadékvíz rendszer,
iskola, sportcsarnok, óvoda-ener-
getika, mini bölcsôde, kisvasútfej-
lesztés, strandfejlesztés, út- és jár-
daépítések…
Amit ígértünk megtettük.
Eredményeink felsorolását még
folytathatnánk, de tudom azt is,
van még teendô. Vannak terveink,
és van hozzá tenni akarás.
Amivel foglalkozni szeretnénk: par-
kolási rend fejlesztése, strandok
bôvítése (újak létesítése), strandre-
konstrukció folytatása, Imremajor
szennyvízhálózatának meg építése,
utak építése (Nim ród, melynek tulaj-
donjogát rendezzük), járdák felújítá-
sa, átépítése. Egész ség ház felújítá-
sa, könyvtár átalakítása, múzeum
bôvítése. Köz területek átépítése:
Tinódi utca park, községközpont,
Községháza elôtti tér. Köz területek

fásítása parkosí tások. Strandi üzle-
tek átépítése, óriáscsúszda rekonst-
rukciója, a tu risztikai koncepció
felülvizsgálata. MÁV területek átvé -
tele (ôr há zak, parkolók), kisvasút
Csisz táig, bérlakások felújítása, hul -
la dékgazdálkodás megújítása, köz -
vilá gí tás rekonstrukciója, ci vilek tá -
mogatása, együttműködés. Partner -
tele pü lési kapcsolatok fejlesztése
(Fel vidék, Kár pát alja, Délvi dék),
iskola pincéjének hasznosítása,
Imre major kö zösségi tér, folytatjuk 
a fiataljaink ösztöndíj  támogatását.
Köz re működünk a Kölcsey, Mária,
és Ka posvári utcák felújításában.
Ehhez, és a még megfogalmazan-
dó fejlesztésekhez, közösségépí-
téshez ajánlom a magam és a ve -
lem induló képviselôjelöltek mun-
káját, szaktudását, energiáját, hisz
mindnyájunknak,
MERT NEKEM FENYVES A LEG-
FONTOSABB!

KÉPVISELÔJELÖLTEK

Gyanó Józsefné

Tisztelt Balatonfenyvesiek!
1993-óta élek és dolgozom Ba la -
tonfenyvesen. A település iránti
elkötelezettségemet, re mé lem, bi -
zonyítja a helyi általános iskolában
végzett tanítói munkám. Képvise -
lôként 2009 óta ve szek részt a
helyi közéletben. Az elmúlt közel
tíz esztendôben arra törekedtem,
hogy a másként gondolkodók, a
kritikákat megfogalmazó választó-
polgárok hangja is hallhatóvá vál -
jék. Így, ha úgy tetszik, ellenzéki-
ként működtem. Meg választá som
esetén továbbra is vállalkozom
erre a hálátlan feladatra, természe-

tesen mindenkor a jobbítás szán-
dékával. Ha Önöknek is fontos a
minél szélesebb körű la kossági
képviselet, kérem, támogassanak
szavazatukkal október 13-án.

Dr. Bárdi Gábor

Sok más emberhez hasonlóan en -
gem is a gyerekkori nyaralások és
kirándulások kötnek Balatonfeny -
ves hez. Az eltelt évek alatt Fenyves
fejlôdése a szemünk elôtt zajlott,
érdekes volt látni azt, hogy évrôl
évre valami újdonság, változás várt
minket. Ak kor még nem sejtettem,
hogy évekkel késôbb, egyszer én
is balatonfenyvesinek vallom majd
magam, és megismerem Feny ves
másik, számomra valódi arcát.
Több, mint három éve élünk itt fele-
ségemmel és gyermekeinkkel. Ide -
köl tö zésünk után rövid idôn belül 
a helyi közös ségi élet részévé vál-
tunk, melyben döntô szerepet a
Kisfenyô Óvoda játszotta, hi szen
akkor két gyermekünk is odajárt.
Egyre több ismerôsünk lett és 
szerencsére egyre több barátra 
leltünk, ezeket a kapcsola tokat
nagyon értékesnek tartom. Ko -
rábban dolgoztam orvosi ügye -
leten, több kórház sürgôsségi osz-
tályán, valamint környezô tele -
pülések mentôállomásain, jelenleg
sürgôsségi és mentô szakorvos -
ként a Lé gimentôk sármelléki bázi-
sán és kórházban is dolgozom.
Négy gyerme kem és a munkám
kapcsán elsô sorban az egész -
ségüggyel, ifjúsági és szociális
ügyekkel kapcsolatban rendelke-
zem széleskörű rálátással. Amel -
lett, hogy nyitott vagyok az újítá -
sokra, innovációra, elôremutató
műszaki megoldásokra, fontosnak
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tartom az embe rekkel való kommu-
nikációt és együtt mű ködést. A le -
endô, más szakterületen jártas
képviselôtársaimmal, szaktudásun-
kat és lendületünket bevetve dol-
goznánk Ba latonfenyve sért.
MERT NEKEM FENYVES A LEG-
FONTOSABB

Vörös Gábor

1981.01.27.-én születtem Mar ca -
liban, azóta fenyvesi lakos vagyok.
Isko lái mat itt kezdtem Fenyvesen,
majd Keszthelyen fejeztem be,
mint vízvezeték szerelô. Az elmúlt
évek során több helyen is dolgoz-
tam. Legutóbb egy nagy múltú
állami cégnél, mielôtt egyéni vállal-
kozó lettem. Egyéni vállakózóként
is Fenyvesen és vonzáskörzetében
dolgozom.
Kérem, a választáson tiszteljenek
meg a bizalmukkal.

Czanka Viktor

Születésem óta élek Balaton feny -
vesen. Jelenleg családi vállalko-
zásban a Fenyves Fuvarozó és
Ipari Kft.-nél dolgozom. Pártoknak
tagja nem vagyok. Munkám során
na ponta tapasztalom azokat a kihí-
vásokat, amivel ma egy vállalkozó-

nak szembe kell néznie. Ter mé -
szetes tehát, hogy képviselôként
fontos feladatomnak tekinteném,
hogy a magam szerény eszközei-
vel segítsek abban, hogy a Bala -
tonfenyvesen élô, vállalkozó kedvű
emberek megismerhessék és hoz-
zájussanak minden olyan lehe -
tôséghez, ami a te vé keny ségüket
könnyebbé és kiszámíthatóbbá
teszi. Kulcskérdésnek tartom, hogy
a település vezetése felkutasson és
kiaknázzon minden lehetôséget,
ami munkát és megélhetést jelent-
het a balatonfenyvesi emberek szá-
mára, mivel ez az egyik legfonto-
sabb megtartó erô. Minden olyan
döntést, ami ezt elôsegíti, szavaza-
taimmal támogatni fogok, érkezzen
a javaslat bárhonnan, bárkitôl.
Elôlegezett bizalmukat köszönöm.

Somogyi István

Ötvenkilenc éves balatonfenyvesi
lakos vagyok, a Bala ton feny vesi
Gaz dasági Vasúton, a „Mi Kis va sú -
tunkon” dolgozom, mint forgalmi
szolgálat tevô. Képvi se lôi munká-
mat 2006. óta végzem, a település
érdekeit, fejlô dését a legfontosabb-
nak tartva. Az elmúlt öt évben a tes-
tületben alpolgármesterként vé gez -
tem munkámat. Az eddigi eredmé-
nyes tevékenység ösztönöz arra,
hogy újra induljak a választásokon.
A feladatok sokrétűek, Balaton -
fenyves lakosainak, az itt nyaralók-
nak az igényeit, érdekeit kell mun-
kámmal támogatnom. A te le pü -
lésnek továbbra is szüksége van
utak, járdák építésére, karbantartá-
sára, strandjaink korszerűsítésére,
parkolók építésére, belvízelvezetés
megoldására, az egészségügyi

szolgáltatás fejlesztésére, oktatási
intézmények működési feltételeinek
javítására, munkahelyteremtésre. A
felsoroltakon kívül szükséges az
egész évben nyitva tartó közösségi
ház megvalósítása, ami otthont
adna a civil szervezeteknek, és kü -
lönbö zô programok helyszínéül
szolgálna. Az imremajori részen
szükségszerű a csatornázás ki -
építése, és kö zös ségi tér kiala -
kítása, játszótérrel. Az önök támo-
gatásával tudok a fenti célokért dol-
gozni, hogy a település élhetôbb és
vonzóbb legyen az itt élôk és az
idelátogatók számára is,
MERT NEKEM FENYVES A LEG -
FON  TOSABB!

Barna Antal

55 éves vagyok, születésem óta és
jelenleg is családommal együtt,
három gyermekemmel és felesé-
gemmel Balaton feny vesen élek.
Kisebbik fiam úszik és vízilab-
dázik. 22 éve a vendéglátásban
dolgozom a két nagyobb gyer-
mekemmel, feleségemmel közö-
sen. A mun kám révén rálátásom
van a településen élô emberek
életére, problémáira. Mivel sok fia-
tal is megfordul körülöttem, ezért
ismerem az ô problémáikat is.
Célom a fiatalok támogatása és
érvényesülése, a nyugdíjas ember-
ek érdekeinek képviselése. Sze -
retném to vább fejleszteni a turiz-
must, idegenforgalmat. Fejleszteni
szeretném a Balatonfenyves meg-
élhetését biztosító szabad strand
töretlen fejlôdését, és szebbé téte-
lét. Kérem, tiszteljenek meg bizal-
mukkal!
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Dallos Imre

52 éves vagyok, Balaton feny vesen
születtem, két gyermekem van. Itt
élek és itt is dolgozom, 31 éve
vagyok vállalkozó. Ötleteim közül
szeretnék párat felsorolni. Kaposvári
utca aszfaltozása és kiszélesítése.
Kölcsey utca kiszélesítése, a könyvtár
utáni rész újraaszfaltozása, és a part-
közeli utcák aszfaltozása. Ezen kívül
fontosnak tartom a színvonalas par-
kolók létrehozását, mert a jelen legiek
között van egy-két nem megfelelô
minôségű. A parkolók lehetôség sze-
rinti bôvítése, mivel látjuk, hogy nagy
az igény a parkolóhe lyekre. Sé tá -
nyok, járdák kialakítása olyan helye-
ken, ahol nagy a gyalogos forgalom.
További elképzeléseim között szere-
pel még kirándulások szervezése a
nyugdíjasok valamint a helyi lakosok
részére. További ötleteimmel és ta -
pasztalatommal szeretném se gíteni
jövôben Fenyvest. Kö szönöm, hogy
megtisztelt a figyelmével!

Pernecz Péter 

30 éves vagyok, születésem óta
balatonfenyvesi lakos. Jelenleg is itt
élek családommal. Elektrotech ni -
kusként a DRV ZRT.-nél dolgozom.
Megválasztásom esetén célom min-
den olyan kezdeményezés támoga-
tása, amely a település és annak
lakossága szempontjából pozitív
végkimenetellel bír.  Műszaki ember
lévén a kialakult helyzetekre a meg-
oldást keresem, nem pedig a kifogá-
sokat. Elsôsorban a helyi lakosság
érdekeit szeretném képviselni oly
módon, hogy az összeegyeztethetô
legyen a település adottságának
tekinthetô turizmussal, mely a lakos-
ság többségének a megélhetést biz-
tosítja. Ha megtisztelnek bizalmuk-
kal, képviselem Önöket az elkövetke-
zô esztendôkben. Várom Önöket
október 13.-án, és kérem, szavazza-
nak rám!
MERT NEKEM FENYVES A LEG-
FONTOSABB

Haszon Zsolt

Tisztelt Fenyvesiek! 1998 óta vagyok
a képviselôtestület tagja. Amennyi -
ben az október 13-i önkormányzati
választáson szavazataikkal újra meg-
tisztelnek bizalmukkal, úgy a képvi-
selôi feladatok ellátását továbbra is
tisztességgel és jó szándékkal válla-
lom, közös ügyeink érdekében, 
MERT NEKEM FENYVES A LEG-
FONTOSABB!

Tóth András

Évtizedek óta figyelem a jelölteket
és a fenyvesért tenni vágyó ember-
eket. Számtalan példakép lehet és
van most is elôttem. Azonban az
egyik legmeghatározóbb édes-
apám volt. Mindig azon dolgozott,
hogy kultú rát, stílust és jót hozzon
a községnek. Mindig foglalkozta-
tott, hogyan tehetnék én is hozzá a
község éle téhez. Elérkeztem ahhoz
a szakaszához az életemnek, ami-
kor azt gondolom rajtunk a sor. 
In formatikus mérnök vagyok, aki,
ha kell, rendezvényt szervezek, ha
úgy adódik, játszóteret építek, 
ha szükség van rá nemzetközi 
partnerekkel tárgyalok, de a kezdet
és vég mindig Fenyves volt. Sze -
retném, ha azokat a tapasztalato-
kat ötletté formálva fejlesztéseket
érnénk el, amelyeket az eddigi éle -
tem során összegyűjtöttem. Sze -
retnék zárt játszóházat, új modern
témákat az oktatásban a gyerekek-
nek, de tennünk kell azért, hogy
Fenyves fejlett legyen azokban a
technológiákban is, amelyek élhe-
tôbbé, biztonságosabbá és fenn-
tarthatóbbá teszik. Szükség van
olyan lehetôségek újjáélesztésére
és újak kialakítására, amelyek
összehozzák a fenyvesieket, le -
gyen ez sportolási lehetôség vagy
turisztikai program. Szükség van
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olyan lehetôségek kialakítására,
amelyek ide vonzzák azokat, akik
elmentek vagy még keresik a
helyüket a világban, vagy akik csak
idôle gesen válnának fenyvesivé.
Azonban nem elég az ötlet, mindig
a megoldást kell ke resni, 
MERT NEKEM FENYVES A LEG-
FONTOSABB!

Ország Sándor

Tisztelt Fenyvesiek!
Engedjék meg, hogy röviden bemu-
tatkozzam, mivel örvendetesen
egyre több új arcot látok települé-
sünkön, így vannak, akikkel még
nem találkoztam. Ország Sándor -
nak hívnak, sokan úgy ismernek,

hogy „favágó” vagy „zöldséges”,
hiszen vállalkozóként 30 éve a tele-
pülésünkön veszélyes fák kivágásá-
val foglalkozom és a családommal
együtt egy zöldség boltot is üzemel-
tetünk immár 20 éve. Én 1959. októ-
berében születtem, így a választás
hónapjában leszek 60 éves, 1964
óta élek településünkön. Tevô -
legesen részt vettem már annak a
csapatnak a munkájában is, akik
többszöri nekifutásra végigvitték a
Fonyódtól való elválás folyamatát.
Végzettségem szerint állattenyésztô
üzemmérnök vagyok, 1981-ben
végeztem a Ka posvári Mezô gaz -
dasági Fô iskolán. Dolgoztam a vala-
mikori Nagy bereki Állami Gaz -
daságban, a Balaton fenyvesi gaz-
dasági vasúton is. Végül 1993 óta
önálló vállalkozóként tevékenyke-
dem, így jól ismerem a helyi lehetô-
ségeket és a település nehézségeit,
az esetleges problémákat. A képvi-
selôi munkával kapcsolatosan most
is egyéni független jelöltként indu-
lok. Megválasztásom esetén dönté-
seimben a polgárok véleményének
megismerése után, a többség véle-
ményét igyekszem képviselni. Kö -
szönöm, ha megtisztelnek bizal-
mukkal!

Schäfer Péter 

1958.11.20-án születtem Marcaliban.
1971-tôl jártam Balatonfenyvesen
általános iskolába két évet, utána
Zalaegerszegen végeztem építôipari
technikusk nt. 1977–1988 között a
balatonmáriai ÁFÉSZ építôipari osz-
tályán dolgoztam a szakmámban.
1990-ben alapítottunk egy Építôipari-
Kereskedelmi és Vendéglátó BT.-t és
1996-tól egy Kft. kötelékén belül gya-
korlom a két szakmámat. 48 éve élek
Balatonfenyvesen. Az eddigi szak-
mai-gazdálkodási és élet tapasztala-
taimmal szeretném Balatonfenyves
további jó fejlôdését elôsegíteni, 
MERT NEKEM FENYVES A LEG-
FONTOSABB!

Új gyermekintézménnyel 
gazdagodtunk
Szeptember 5-én, csütörtökön délután került sor a helyi
önkormányzatok támogatására kiírt „Balatonfenyves
Bölcsôde fejlesztési program” című pályázatból megvaló-
sult Kisfenyô Óvoda épületében és udvarán kialakított
mini bölcsôde ünnepélyes átadására. Az ünnepségen
megjelentek a Kisfenyô Óvodába járó gyermekek és szü-
leik, a bölcsôde leendô növendékei és családjaik vala-
mint sok-sok érdeklôdô és vendég.
Az ünneplô közönséget a kis ovisok köszöntötték verses-
táncos műsorukkal, majd Hackl Szilvia, az intézmény veze-
tôje mondott köszöntôt és köszönetet. Ôt Lombár Gábor,
Balatonfenyves Község polgármestere követte, illetve
Móring József Attila országgyűlési képviselônk. A műszaki
paramétereket Farkas Tamás projektmenedzser ismertette.
A bölcsôdei csoport kialakításával, hét kisgyermek intéz-
ményes elhelyezése valósult meg. A február hónapban
megtartott igényfelmérés során, meglehetôsen nagy
érdeklôdés mutatkozott e lehetôség iránt, és az augusz-
tusban megtartott két beiratkozási napon hamar el is kelt
a férôhelyek száma. Természetesen valamennyi felvételt
nyert gyermek balatonfenyvesi lakos, hiszen ez alapfelté-
tele volt a jogviszony létrejöttének. A kicsik nevelésérôl-
gondozásáról két fô kisgyermeknevelô illetve egy fô böl-
csôdei dajka fog szakszerűen gondoskodni.

A csoport kialakításával három új munkahely megterem-
tése valósult meg a településen, de az építkezés során is
több helyi vállalkozó kapott munkát a kivitelezô megbízá-
sából, és ami még nagyon fontos: hét fenyvesi család
kapott jelentôs támogatást ahhoz, hogy a szülôk munká-
ba való visszatérése zökkenômentessé váljon. 
Az óvoda ez által többcélú intézménnyé nôtte ki magát,
bôvült az ellátandó feladatainak száma is.
A szakhatósági engedélyek kiadása után, hamarosan
indulhat a munka. A bölcsôdébe járó gyermekek számá-
ra pedig ezután sokkal könnyebb lesz a két intézmény
közötti átmenet. (H. Sz.)
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Foci négyesben
Idén augusztus 31-én és szeptember 
1-jén a kismarosi focipálya adott otthont
a hagyományos, immár hu szonhat éve
megrendezett, négycsapatos labdarúgó
bajnokságnak, a szokásokhoz híven
Balatonfenyves, Balatonföldvár, Zetelaka
és Kismaros részvételével.
Szombaton – a Váci Ifjúsági Fú vós -
zenekar muzsikáját és Neubauer Rudolf
polgármester megnyitóbeszédét követô-
en – elôször Balaton fenyves és Zetelaka
együttese csapott össze.
A XXVI. Székely Kupa döntôjében Zete -
laka és Balatonföldvár csapatai küldték
pályára legjobbjaikat. A találkozón már
érezhetô volt a játékosokon a két nap
fáradtsága, mégis egy szenvedélyes
(még a piroslap is elôkerült) és fordula-
tokban gazdag, a Székely Kupa hagyo-
mányához méltó végsô ütközetnek lehet-
tünk szemtanúi, mely a Balatonföldvár 
4-3-as gyôzelmével zárult.
A legjobb kapus elismerést Kiss Péter
kapta. Büszkék vagyunk rá!
Gratulálunk a balatonföldvári gárdának
és minden résztvevônek!
Jövôre Balatonfenyves lesz a házigazda,
mely alkalomra Lombár Gábor polgár-
mester hívta meg a résztvevôket. 

Mozdulj, Balaton!
Az idén nyáron immár 15. alkalommal
rendezték meg a „Mozdulj Balaton!” sza-
badidôs eseménysorozatot. A progra-
mokhoz három megye 34 településének
37 strandja csatlakozott. A sorozat, im -
már hagyományosan a vonyarcvashegyi
sporttalálkozóval zárult augusztus 25-én,
amikor összemérték ügyességüket egy-
mással a csapatok.
Balatonfenyves a harmadik „Leg spor -
tosabb település” címet nyerte el, a
strandkosárlabda és streeball bajnoksá-
gokon pedig idén is megnyertük az
abszolút elsô helyeket. 

Fenyves Open
Ebben az évben is sikeresen lezajlott 
a már hagyománnyá váló nyílt amatôr
teniszbajnokság, amelyet au gusztus 
10–11-én tartottak a Fenyves Termál Kft.
teniszpályáin. Rekord számú, összesen
32 nôi és férfi induló – köztük német,
osztrák, és belga nemzetiségű – verseny-
zô lépett a teljesen felújított, és jó minô-
ségű vörös salakos pályákra. A nézôk
helyenként egészen kiváló és kiélezett
küzdelmeket is láthattak a két napig tartó
verseny során, ahol, fiatalok és idôseb-
bek is rajthoz álltak.
A gyôztesek egyéniben: 1. Bacsó Mik -
lós, 2. Horváth Gáspár, 3. Mihalis Zoltán
párosban: 1. Pongrácz Tibor – Tonk
István, 2. Szűcs Imre – Zajmus Vince, 
3. Schreber Ildikó – Szenteleki Károly
A helyezettek a bajnoki érmek mellé az
Önkormányzat, és a Hubertus Bt. aján-
dékát is átvehették.

Böde András 

Augusztusi 
programdömping
A nyár utolsó hónapjában is renge-
teg program várt mindazokra, akik
Balatonfenyvesre látogattak, vagy itt
töltöttek néhány napot, és nem csak
a település központjában található
rendezvényhelyszíneken.
A Csalogány Strandon immár hagyo-
mányosnak mondható István-napi
bált szerveztek az ottani vendéglátó-
egységek, a Freak End zenekar igazi
jó bulizenét játszott.
A Fenyves-alsói Strandon a szokott
idôpontban, augusztus második hét-
végéjén került megrendezésre a
Fenyvesalsó / Rockalsó koncertsoro-
zat. Az idei évben a rendezvény a
woodtocki fesztivál 50. évfordulója
elôtt tisztelgett. A Fenyvesalsó
/Rockalsó/ Woodstock 50 szlogenre
a média is felkapta a fejét, augusztus
10-én reggel többek között errôl is
láthattak a TV-nézôk beszélgetést a
Balatoni Nyárban. Részben a televí -
ziós megjelenésnek, részben pedig
annak köszönhetôen, hogy az ötlet-
gazdák több éves kitartó munkával,
szervezéssel évrôl-évre egyre na -
gyobb szabású rendezvényt valósíta-
nak meg – részben önerôbôl! –, sok
százan hallgatták az egymás után
színpadra lépô zenészeket, zeneka-
rokat, a „zenét a zöldben”.
Augusztus 17-én a Kultúrtér színpa-
dán lépett fel a Török Ádám Fehér
Ádám Duó. Másfél órás fantasztikus
blueskoncertet élvezhetett a közön-
ség, tanúi lehettünk a két Ádám
közötti különleges kapcsolatnak,
hallhattuk az ifjabbik rendkívüli tehet-
séges gitárjátékát és megtapasztal-
hattuk Török Ádámnak a zene és a
közönség iránti szeretetét, tiszteletét

és alázatát, ami a legnagyobb művé-
szek jellemzôje.
Augusztus során is számos művé-
szeti csoport keresett meg minket
azzal, hogy táborozásuk vagy ma -
gyarországi/balatoni turnéjuk során
felléphessenek. Így adott nagysikerű
koncertet a Zene pa vi lonnál a Band
Camp közel száz tagú ifjúsági fúvó-
szenekara, majd a Band of Streets
zenekar. Az est sztárfellépôjeként
pedig a Hôsök zenei formáció is
színpadra lépett pár szám erejéig.
Táncoltak a fenyvesi közönségnek
az Angel Dance és a New Dance
World táncosai, valamint a Kultúrtér
színpadán táncgálával zárták nyári
táborukat a pécsi társastáncosok.
Székelyföldrôl érkezett hozzánk az
Ezüstfenyô Tánccsoport. A zetelakai
gyerekekbôl-fiatalokból álló néptánc-
csoport gyönyörű székely népvise-
letben egy egész órás pergô, válto-
zatos és megható műsort adott a
Kultúrtéren.
A nyári programok zárásaként
Oroszországból a Lauda Kórust kö -
szönthettük Fenyvesen. Sajnos az
aznapra megérkezett ôszies idô
miatt csak kevesen jöttek el megnéz-
ni, meghallgatni ôket, pedig igazán
élvezetes élmény volt a klasszikus
kórusművekbôl és általunk is ismert
orosz népdalokból álló dalcsokor.
Azok kedvéért, akik lemaradtak a
programjainkról, álljon itt egy képes
összefoglaló az augusztusi zenés-
táncos estékbôl. (S. B.)

Augusztusban Balatonfenyves
szerepelt a Duna Tv Balatoni nyár
műsorában. Ismét nálunk tábo-
roztak a Magyar Máltai Sze re -
tetszolgálat mozgássérült fiatal-
jai. Új vízisportág, a SUP jelent
meg két strandunkon is. 

Band Camp koncert
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EGYHÁZAK
A Szentmisék rendje a nyári 

balatoni szezon végével némileg 
változott:

Árpád-házi Szent Erzsébet 
Plébániatemplom:
péntek 18.00 óra
vasárnap 08.00

Szűz Mária Szíve-templom 
Balatonfenyves-alsó:
csütörtök 18.00 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-Balatofenyvesi Református
Missziói Egyházközség 

Minden vasárnap 9.30-tól istentisztelet
az Imaházban (Bem utca 9.)
szeptember 22. 1Kor 2,1-5
szeptember 29. úrvacsorás, 

1Kor 2,6-16
október 6. családi, 1Kor 3,1-5

október 13. 1Kor 3,6-23

Egyéb alkalmak:
Szeptember 12. 17 óra, fonyódi temp-
lom: Nyilvános Presbiteri Gyű lés és Gyü -
lekezeti Fórum Nt. Nagy Csaba esperes
és Nemes Pál fôgondnok vezetésével
Szeptember 19. 18.00 fonyódi templom,
gyermekistentiszteleti munkacsoport elsô
találkozója - várjuk azokat, akik a gyüle-
kezeti hitoktatásban szívesen részt ven-
nének (Fonyódon, Fenyvesen, Kereszt -
úron)
Szeptember 21. 9.00–18.00 Gyülekezeti
jógyakorlatok szerzése jegyében látoga-
tás a pestszentimrei Egy úton ökumeni-
kus rendezvényen, ahol a fôelôadó Sü -
veges Gergô és felesége, akik a Szent -
lélek ajándékairól és azok gyülekezeti
„használatáról”, a közösség természetes
növekedésérôl beszélnek, lesznek gyer-
mekprogramok, elôadások, evangélizá-
ció, koncert, erre szeptember 16-ig lehet
jelentkezni a lelkésznél
Október 26-29. Kárpátaljai adományáta-
dás és látogatás a Nagydobronyi Gyer -
mekotthonban és gyülekezeti kirándulás
a Vereckei hágó, Visk, Szolyva, Bereg -
szász érintésével. Emailben vagy telefo-
non lehet jelentkezni a lelkipásztornál
szeptember 30-ig. Útlevél szükséges,
költsége 18 000 Ft, mely a szállásokat és
az idegenvezetést foglalja magában, a
busz költségeit a Fonyódi Önkormányzat
támogatásával fizetjük.
családlátogatás, lelkigondozás, be -
szél getés kérhetô az alábbi elérhetôsé-
geken:
Lelkipásztor: Halász Noémi, 30/491-7241

halasz.lelkesz@gmail.com,
web: vizmellettifa.org

PROGRAMJAINKBÓL
Szeptember 30. Idôsek Hónapja. Operettműsor
Községháza nagyterme 18.00 óra

Október 2. Szabó Zoltán János kiállításának megnyitója
Községháza nagyterme 18.00 óra

Október 4. Aradi vértanúk emlékezete
Községháza elôtti szoborpark 08.15

Október 5. 
Bereki Terepfutó Fesztivál
Vízház 09.00 órától 

Október 5-én rendezzük elsô bereki terepfutásunkat. A futni szeretôk egy
rövidebb és egy hosszabb táv közül választhatnak. A tervezett rajt 16 km-es
távon 11 óra, 6 km-es távon 11.30. Nevezni a helyszínen – a vízháznál – 
9 órától lehet. A futás után minden távot teljesítôt egy tál meleg étellel látunk
vendégül. A hangulatot a Solymi Conga fogja biztosítani! A rendezvénnyel
kapcsolatos információkat folyamatosan a Fenyves Sportegyesület face -
book oldalán tesszük közzé.

Október 5. Szomszédolás Fonyódra – Helytörténeti séta 
a Fonyódi Kulturális Intézmények munkatársaival 14.00 óra

Immár 19. alkalommal került sor augusztus
elsô hétvégéjén, Balatonfenyvesen a helyi
művészek Klasszikus Zenei Körének ha -
gyományos, nyáresti koncertjére. A Kul -
túrtér szabadtéri helyszínét megtöltô törzs-
közönség most is lelkesedéssel várta a lát-
ványos plakátokon, színes szórólapokon
feltüntetett programot. A trombitafanfárt
követôen dr. Hollósi Mihály, a zenei kör
vezetôje üdvözölte a megjelenteket, és kér -
te fel Lombár Gábor polgármestert köszön-
tôjének megtartására. Az elhangzottakból
kiderült, hogy a település büszke arra, hogy
a klasszikus zenei esteken a Liszt-díjas és
Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett
művészek, neves külföldi és hazai zene -
karok hangszeres elôadói, valamint a Fô -
városi Operettszínház primadonnája mellett
helyi, fiatal tehetségek is lehetôséget kap-
nak a bemutatkozásra. Öröm volt üdvözölni
idén az elôadók sorában Kemény Zsombor
ifjú zongoristát, és látni, hallani a lelkesen
összeverbuválódott kórus fellépését a
nyitó- és zárószámok során! A nyitányként
elhangzott, ismert indián dallam – Dvorak:
Új világ szimfóniájának 2. tételébôl – Déri
Balázs szövegével, a „Fohász a békéért”
egyértelműen megfogalmazta korunk ége -
tô üzenetét: az azonos hullámhossz megte-
remtését ember és emberek között. A vá -
gyott világ képét: a békességet. A koncert
műsora változatos, zenei válogatást nyúj-
tott a zeneirodalom legszebb alkotásaiból.

A kö zönség számára lehetôség nyílott
emlékezésre, elmélyülésre, különbözô, tán-
cos műfajok megismerésére, legenda, ro -
mánc és szerelmi történetek átélésére.
Mindezeket olyan szerzôk tollából hallhat-
tuk, mint Mozart, Mendelssohn, De Falla,
Gabriel Fauré, Csajkovszkij, Wieniawski,
Debussy és a dán Jacob Gade szólóhang-
szerekre írott bravúrdarabjai. Baranyay
László, Biczó Bernadett, Farkas Sándor, 
Fe jes Antal, F. Pálfy Zsuzsa, Kemény Zsom -
bor, Hollósi Mihály fellépését elismerô taps-
sal honorálta a hálás hallgatóság. A koncert
fénylô hangú szólistája, Geszthy Veronika
operettprimadonna Puccini operaáriájával
és Lehár Ferenc operettjeinek gyöngysze-
meivel aratott megérdemelt sikert. A nép-
szerű dallamokat, Giuditta áriáját és a
„Messze a nagy erdôt” a zenei kör kamara-
együttese kísérte avatottan. A hagyomá-
nyokhoz híven az emlékezetes estet rá -
adásszám zárta. Händel: Gyôzelmi indulója
szólalt meg a Judás Makkabeus c. oratóri-
umból az összes szereplô közreműködésé-
vel. Ez az összefogás is a kodályi gondola-
tot igazolta: „Nagyon szép, ha dalolunk, de
még szebb, ha egyen-ketten, és egyre töb-
ben összedalolnak!” A helyi Önkormányzat
és a Turisztikai Egyesület, valamint a szpon-
zorok és a közönség önzetlen támogatása
nagymértékben segítette a nemes szándék,
a klasszikus értékek népszerűsítésének
megvalósulását. (B. B. M.)

Hangok hullámhosszán
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Fenyvesi esték 
Igazi gyöngyszeme a nyári progra-
moknak a Mari-Etta kertjében szer-
dánként megtartott Fenyvesi esték
elôadás-sorozat. Most vegyes érzel-
mekkel búcsúzunk a nyártól, elcsen-
desedett Fenyves, viszont szívesen
emlékszünk ezekre a beszélgetôs
estekre. Igazán értékes tartalommal
töltötték azt meg a meghívott elô -
adók, vendégek, fenyvesiek, fenyve-
si nyaralók. A teljesség igénye nél-
kül köszönjük dr. Buza Péternek, 
dr. Korsós Zoltánnak, Saly Noémi -
nek, dr. Bárdi Gábornak, Kovács
Ferinek, Rabati Évának, hogy meg-
osztották velünk fenyvesi, balatoni
élményeiket, bepillanthattunk a légi
mentôsök életébe, elsô kézbôl érte-
sülhettünk a jövôre kiállítandó Bereki
pásztorélet összegyűjtött anyagáról. 
Köszönet a házigazdának, aki csalá-
dias hangulatot teremtett hétrôl hétre
a helytörténeti gyűjtemény kertjében:
magával ragadó a hatalmas fenyôk
árnyékában ülni, bodzaszörpöt kor-
tyolgatva hallgatni szűkebb pátriánk
elsô nyaralóinak életérôl, a berek
pásztorainak mindennapjairól, a Ba -
laton – tankönyvekbôl kimaradt – oly-
kor szeszélyes viselkedésérôl és még

sok-sok érdekes, az elôadók által
személyesen megélt élményeirôl. 
Az érdeklôdôk kifogyhatatlan kérdé-
sözönnel bombázták az elôadókat,
számtalan esetben a témától abszo-
lút eltávolodva, míg a Szent Erzsébet
templom 8-kor megkonduló harang-
ja jelezte, ideje hazamenni. 
Az idei év utolsó Fenyvesi estéjén
Rabati Éva és Kovács Feri visszarepí-
tett bennünket az idôben: nyaranta a
környéken nyaraló gyerekekkel tar-

tottak színházi elôadást, cirkuszt és
ki mit tud-ot. Az amatôr felvételeket
nézve együtt nevettünk, nosztalgiáz-
tunk és kicsit irigykedtünk, milyen
szerencsések voltak a gyerekek, aki-
ket kézen fogott ez a két felnôtt, hogy
megannyi élménnyel gazdagodva
térhessenek haza nyár végén Feny -
vesrôl.
Mit is írhatnék hát búcsúzóul? Kö -
szönet az idei nyári estékért, számí-
tunk a folytatásra! (M. G.)

Hogy is kezdôdött… Néhány éve,
miután megnyitotta kapuit a helytör-
téneti kiállítás, felvetôdött a gondolat,
hogyan is lehetne azt valódi élettel
megtölteni – úgy a belsô, mint a kül -
sô tereit?
Krizsai Mónika, Jánosházi Kati, Mi -
hályné Molnár Zsuzsa és jómagam
sokat beszélgettünk errôl, és az „öt -
letbörze” után megegyeztünk ab ban,
hogy heti egy alkalommal rendsze -
resen játszóházat szervezünk az itt
nyaraló gyermekek és családtagjaik
részére.

Óvodapedagógusként és drámata-
nárként negyven évig aktívan dol-
goztam gyermekekkel és fiatal felnôt-
tekkel óvodás kortól kezdve a Ka -
posvári Egyetem pedagógus hallga-
tóival bezárólag. Mihályné Molnár
Zsuzsa a budapesti Jelky András
Iparművészeti Szakgimnázium taná-
ra volt nyugdíjba vonulásáig, János -
házi Kati a fenyvesi civil közösségi
élet meghatározó személyisége. 
Számomra elsôdleges volt, hogy 
– amennyiben lehet – csupa, mások
által hulladékként kezelt anyagokat

használjunk fel. Így születtek a dugó-
bábok, a csipesz hajók, a textil mon-
tázsok, a kislányok „ékszerei” …
Mind ezeken túl igyekeztünk az adó -
dó nevelési  helyzeteket is ki hasz -
nálni, mint bemutatkozások, udvari-
assági normák használata, türelem,
tolerancia, társaik munkáinak dicsé-
rete…
Köszönet illeti Balatonfenyves ön -
kormányzatát, hogy költségvetésé-
bôl biztosította számunkra a foglal -
koz  ta táshoz szükséges eszközöket.
A fog lalkozásokat 30, 40, 50 gyer-
mek látogatta rendszeresen. A tevé -
keny sé  gek be aktívan  bekapcsolód-
tak a hoz zátartozók, így  egyben a
szülôk is mintát kaphattak az otthoni
szabadidô minôségi eltöltéséhez.
Szívesen segédkeztek az apukák és
a nagy papák is. Több család az álta-
luk gyűjtött eszközökkel járult hozzá
a nyári program sikeréhez.
Utolsó alkalommal úgy köszöntek el:
„Jövünk jövôre is!”
Magam részérôl örömmel, szívesen
tettem önkéntes vállalásomat, és
jövô nyáron is tevékenykedem,
amennyiben a község vezetése és 
a könyvtár elfogadja azt.

Kocsisné Rabati Éva

Játékház a Mari-Ettában
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