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Szövetség a Balatonért. 116 esztendeje
1904-ben alakították meg a tiszteletre méltó
elôdök a tó megismertetésére, felvirágoztatá-
sára, gazdasági életének fellendítésére a
Balatoni Szövetséget. Sikerrel: a negyvenes
évek végére példás fejlôdésének köszönhetô-
en Európában is ismert üdülôhellyé vált a
Balaton.
A már meglévô déli vasút adottságát használ-
va villanytelep épült Aszófôn, bolthálózati
rendszer kiépítése, vízi munkálatok, lápok
lecsapolása, a hajózás fellendítése, a műem-
lékvédelem elindítása, és a háziipar fejleszté-
se – hogy csak néhányat említsek a szövetség
áldásos munkájának fejezeteibôl.
A háborút követô új politikai berendezkedés
nem tartotta kívánatosnak működését, ezért
csak negyven esztendô után, a rendszerváltás
küszöbén alakították újjá a Szövetséget azok
az önkormányzatok, amelyek meglátták azt a
lehetôséget, hogy gazdái lehetnek a Balaton
szinte összes kérdésének. Mint érdekképvise-
letet kívánták működtetni, vállalva az érdekhar-
monizáció nehéz leckéjét. Nagy szükség van
erre a tevékenységre, a Balaton kiemelt üdü-
lôkörzete több mint 160 települést ölel fel,
melynek majd fele tagja a szervezetnek.
Természetesen az lenne a legjobb, ha minél
teljesebb lenne a tagtelepülések köre.
Szeretném elérni, hogy megbízatásom végére
rang legyen a Szövetség tagjának lenni.
Természetes, hogy ténykedésünk során min-
den esetben a Balaton egészének érdekeit
tartjuk szem elôtt, a problémák, és az azokért
való munkálkodás nem ismeri a települések
határait, azt meg végképp nem, hogy tagjai-e
a Szövetségnek vagy sem?
Már most is vannak olyan ügyeink, amelyek
folyamatosan igénylik a törôdést, a problémák
gondozását, kezelését. 
Február 4-én tartottuk jelen összetételben az
elsô elnökségi ülésünket itthon, Fenyvesen.
Tájékoztatót hallgattunk meg a balatoni náda-
sok állapotáról (négy év alatt megduplázódott

a kiirtott nádasok területe: illegális stégek,
bejárók, feltöltések nyomán), a következmé-
nyek summáját, a következtetést, megdöb-
bentô egyszerűséggel a téma szakavatott
ismerôje, Pomogyi Piroska biológus vonta le:
ha nem lesz nádas, Balaton sem lesz.
Az elnökség döntést hozott arról, hogy ebben
az ügyben folytatni kell a témában érintettek
lehetô legteljesebb körében a helyzet kiértéke-
lését, és a jelenség kezelésének módját, lé -
péseit. Sort kerítünk a tavaly augusztus végétôl
tapasztalt „tóvirágzás” okainak tisztázására,
ennek érdekében már felvettem a kapcsolatot
a belügyminiszter úrral, leveleztünk a Lim no -
lógiai Intézettel, az érintett egyetem szakembe-
reivel, a kezelô (vízügy) illetékeseivel.
Az elnökségi ülésen bemutatta a Vízirendészet
parancsnoka, Horváth László ezredes az álta-
luk kezdeményezett „Mentôöv program” rész-
leteit, kérve a települések képviselôit annak
népszerűsítésére. Elfogadtuk az éves munka-
tervünket, és tájékoztatót hallgattunk meg a
Szövetség rendezvényeinek állapotáról, azok
lehetôségeirôl:  Balatoni Borok versenye, Kék-
Hullám strandminôsítés, az év Balatoni háza
építészeti pályázat.
Minden alkalommal, így most is beszéltünk a
2020 évi csípôsszúnyog gyérítés várható mód-
járól, formájáról, az ezzel kapcsolatos informá-
ciókat, amikor azok már tényként kezelhetôk,
az elnökségi ülés napján beindított facebook
oldalon is ismertetjük, mint ahogy az összes, a
tóval kapcsolatos aktualitást. Még mielôtt
bárki hiányolná, a balatoni programokat nem
ezen a helyen kell keresni, itt elsôsorban köz-
hasznú információkat szeretnénk gyorsan,
pontosan eljuttatni a lehetô legtöbbekhez.
Ahogy az írásom elején jeleztem, a Szövetség
érdekképviselet, legfontosabb témája a BALA-
TON, de mivel Szövetség, keressük mindazok
segítségét, akik munkánkat akarják, tudják
támogatni – legyenek társaink a munkában! 

Lombár Gábor
a Balatoni Szövetség elnöke
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INFORMÁCIÓK 2020’
Ebben az évben is szeretnénk néhány aktualitásról tájékoztatni Önöket, azok betartását nyomatékosan kérve.
A tájékoztató nem teljes körű, ezért kérem, lehetôségeik szerint kísérjék figyelemmel honlapunkat, a település
Facebook oldalát vagy tájékozódjanak havonta megjelenô újságunkból. Továbbra is azt kérjük – ha nem is
értenek egyet döntéseinkkel – legyenek partnereink, odafigyeléssel, segítô hozzáállásukkal, építô kritikával,
melyet az elmúlt években is tapasztaltunk, és ezúton is köszönünk. Tavaly negyedszer tartottunk fórumot az
Önök állandó lakóhelyeinek egy részén Kaposváron, Nagykanizsán, és Pécsen. Személyes találkozó kereté-
ben is megismerhettük javaslataikat, ötleteiket. Köszönjük az érdeklôdést. Szeretnénk folytatni ezeket a ren-
dezvényeket, kérem figyeljék a városuk és Balatonfenyves honlapját, hirdetôfelületeit.

Adóügyek: Az eltöltött vendégéjszakák utáni fizetendô idegenforgalmi adó mértéke nem változott. Az adó összege
2020. évben: 400 Ft/fô/vendégéjszaka. Az idegenforgalmi adó megfizetése alól mentes továbbra is a 18. életévét be
nem töltött fiatal.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy személyes meghallgatásra az alábbi lehetôségek is rendelkezésükre állnak:
Május 29.  Községháza – Külföldi üdülôtulajdonosok fóruma
Június 19. Községháza – Üdülôhelyi fórum
Közös érdekünk – hiszen itt élünk, nyaralunk – hogy ingatlanunkat és környékét tartsuk rendbe, erre hívják fel
azon személyek figyelmét, akik errôl megfeledkeznek. Akadályoztatásuk esetén megbízott útján gondoskodjanak ingat-
lanuk és az elôtte lévô közterület, környezetünk rendszeres tisztításáról, kaszálásáról. A parlagfűvel fertôzött ingatla-
nok kaszálását, közérdekű védekezését elrendelhetjük hirdetményi kézbesítés útján is. Ilyenkor a tulajdonosnak meg
kell fizetnie a kaszálás költségeit és a növényvédelmi bírságot is.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a telkük elôtti illetve az ingatlanon lévô, nyílt csapadékvíz elvezetô árkok, valamint csô -
átereszek, illetve az ingatlanok megközelítését elôsegítô gyalogos – és gépkocsibejárók alatti átereszek kitisztításá-
ról, a jogszabályi elôírások alapján, gondoskodni szíveskedjenek, melynek aktualitását a Balaton vízének magasan
tartása, és extrém mennyiségű csapadék adja, mely állandósulni látszik. Ezen hivatott segíteni az épülô csapadékvíz
elvezetô rendszer. 
2020. április 01–október 31. között az égetés tilos. Helyette kérjük igénybe venni a zöldhulladék szállítás szol-
gáltatást.     
A zöldhulladék elszállításában változások várhatóak még ez évben, kérjük kísérjék figyelemmel a Fenyvesi
Újságot illetve az önkormányzat honlapját.  
A Magyar Turisztikai Ügynökség tájékoztatása alapján minden Magyarországon üzemelô szálláshely-szolgáltatónak
kötelezô regisztrálnia és digitális formában adatot szolgáltatnia a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak
(NTAK-nak). Bôvebb információ a https://info.ntak.hu portálon, illetve az 1/5858-588 telefonszámon. Kérjük, hogy a
239/2009.(X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 6. § (2) bekezdés d) pontja szerinti regisztrációs köte-
lezettség teljesítésére vonatkozó igazolást szíveskedjen részünkre megküldeni. Amennyiben érvényes szállás -
hely-szolgáltatási engedéllyel rendelkezik, de szálláshely-szolgáltatási tevékenységet nem folytat – a honlapunkról is
letölthetô – tevékenység megszüntetésére vonatkozó kérelmet szíveskedjen kitöltve, aláírva visszaküldeni hivata-
lunknak.
Polgármesteri Hivatal munkarendje: Hétfô–csütörtök közötti munkanapokon 7.45–16.00 óráig, pénteken
7.45–14.45 óráig.
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8.00–12.00 óráig illetve hétfôn, szerdán 16.00 óráig. 
Kérjük amennyiben lehetôségük van rá, tartsák be ügyfélfogadási idônket, ezzel segítve ügyintézôinket az iratok fel-
dolgozhatóságában.
A nyári idôszakban az Önök érdekeit figyelembe véve június 01 és augusztus 20-a között péntekenként 14.45–16.00
óra között szombatonként 8.00–12.00 között egy munkatársunk a hivatalban ügyeletet tart. 
Kérjük, hogy a munkánkkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, kérdéseiket jutassák el hozzánk, osszák azt meg
velünk, hogy azokat tudjuk hasznosítani.
A községben folyó munkát a képviselô-testület üléseirôl készült nyilvános jegyzôkönyvekben figyelemmel
kísérhetik, amelyek megtalálhatók a községi könyvtárban, valamint a község honlapján. 

Elérhetôségeink:
Polgármesteri Hivatal 8646 Balatonfenyves Kölcsey u. 27. 

Telefon: 85/560-158, 560-159, E-mail: balatonfenyves@balatonfenyves.hu
Hivatali kapu: FENYVES, KRID:202090306, www.balatonfenyves.hu.

Balatonfenyves területén továbbra is a PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi a hulladék-
szállítást. A lomtalanítás tervezett idôpontja a csatornától nyugatra fekvô ingatlanok esetében 2020. szeptember 28.
(hétfô), a csatornától keletre fekvô ingatlanok esetében 2020. szeptember 21. (hétfô).
Kérem figyeljék a település honlapját, a Fenyves Újságot, valamint a hirdetô táblákat, és minél többen vegyenek részt
egész évben a programjainkon. 
Mindnyájuknak gondtalan kikapcsolódást, felejthetetlen idôtöltést kívánunk, melyért mindent elkövetünk!

Lombár Gábor sk.
polgármester
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„Magyarnak lenni…” címmel Joós Tamás énekmondó hangszeres irodal-
mi műsorával ünnepeltük idén a Magyar Kultúra napját

Egyházak
Fonyód-Balatonfenyvesi Református

Missziói Egyházközség alkalmai:
Minden vasárnap 9.30-tól istentisztelet

az Imaházban (Bem utca 9.)
Családlátogatás, lelki gondozás, 

beszélgetés kérhetô az alábbi 
elérhetôségeken:

Lelkipásztor: Halász Noémi, 
30/491-7241

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

Árpád-házi Szent Erzsébet
Plébániatemplom:
péntek 18.00 óra

vasárnap 08.00 óra

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/

Jól gondolom? Jól gondolom, hogy
milyen sok munkát és idôt áldoznak
a gyerekek és a pedagógusok azért,
hogy községünk lakói minden évben
szép és megható műsort láthassanak
a karácsonyi ünnepeket várva?
A tavalyi ünnepségen is gyönyörű
mű sorral leptek meg bennünket,
melyért hálával tartozunk nekik.
Sajnos azonban sem az ünnepi be -
szédeket, sem a műsorokat nem él -
vezhettük a nagy hangzavar és a kis-
gyerekek rohangálása miatt, pedig
sokan elsôsorban emiatt mentünk oda,
nem az egyebekért.
Éppen ezért a sok hasonlóan gondol-
kodó és érzô lakos nevében szeretettel
kérem, hogy idén illô viselkedésével
mindenki tisztelje meg a szereplôket
és az ünnepelni vágyókat.
Hiszen a karácsony nem a szeretet
és az egymásra figyelés ünnepe is? 

Némethné Márti

Márciusi számunk lapzártája 
2020. február 29.

Magyar Kultúra Napja
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó
mes ter vállalom régi tetôk felújítá-
sát, új tetôszerkezetek ácsolását,
fedését, valamint belsô burkolást
és gipszkartonozást, kerti pihe-
nôk, teraszok, kocsibeállók elké-
szítését. 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 válla -
lok. Zrínyi Péter tel.: +36 30/236-
1537.

– Legyen tisztában értékeivel! Nagy
tapasztalattal, becsüsi végzett-
séggel, helyi lakosként segítek
régi tárgyai értékének megállapí-
tásában, ér téke sítési tanácsadás-
sal, díjtalan kiszállással. Tel.: +36
30/939-1039 Bózsing György
Dráva utca 70.

– Pernecz József ács-állványozó
vállalja régi tetôk felújítását, belsô
tetôterek, falak burkolását, tera-
szok, tornácok, autóbeállók, pa -
vi  lonok készítését. Telefon: +36
70/347-0951.

– Pári Tamás villanyszerelô válla-
lom: la kóépületek, 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. Tel.: +36 30/951-
6569.

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

– Villanybojlerok  javítása,  tisztítá   -
sa, mosógépek, mosogatógé-
pek, elek   tro  mos háztartási gépek
javítása Kránicz István telefon:
+36 30/904-4527 Bala ton feny -
ves. Hét  végén is.

– Gépi földmunka, fuvarozás, épí-
tôanyag 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.fenyvesipecapont.hu tele-
fon: +36 20/258-8600 Élôcsalik,
etetôanyagok horgászbotok sze-
relékek horgászfelszerelések.

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

– Építési műszaki ellenôrzést vagy
fe le lôs műszaki vezetést, építési 
e-napló-vezetést szakmagyakor-
lási jogosultággal vállalok: tele-
fon: +36 70/456-7216.

– Tanárnô, tanítványokat vállal ma -
tematika, kémia, fizika tantár-
gyakból. Te l.: +36 20/540-9433.

– Villanyszerelés, érintésvédelem,
villámvédelem, voltperamper.hu,
+36 20/572-9662.

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

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

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

– Eladó 1 db forgótárcsás mosó-
gép, 1 db centrifuga új állapot-
ban, 1 db gáz szieszta palackos,
1 db fa csónak 1 pár evezôvel, 
1 db olajradiátor. Tel.: 85/360-399.

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

– Eladó fenyôfa étkezô asztal két
paddal, hat személyes. Gye rek -
ülés autóba szerelhetô, többfunk-
ciós. Pára elszívó szekrénybe ép ít -
hetô. Vala mint két medencés mo -
sogatótálca, krómozott. Szô nye -
gek, párnák, plédek, pehelypaplan,
függönyök. Tel.: +36 20/917-4300.

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

– Eladó 2 db heverô, 2+1+1 dara-
bos ülôgarnitúra, 1 db gáztűz-
hely, 1 db akasztós szekrény, 
2 db kis méretű fotel. Tel.: +36
30/530-0240.

– Családi okok miatt eladó: 6 sze-
mélyes 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 lét -
rával együtt, 1 db mű rattan kerti 
tá roló doboz, 1 db futball kapu
hálóval együtt, 1 db 1000 W ref-
lektor. Tel.: +36 30/549-4851.

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

– ELADÓ egy 2124 m2-es zárt- 
kerti in gat lan, telepített, gondo-
san kezelt szôlô vel, jó állapotú
nádfedeles pin cével, a kisvasúti
hídtól 300 m-re, a somogyszent-
páli he gyen. Érd.: +36 20/569
9096.

– Szeretettel várok minden szépül- 
ni vágyó Hölgyet, Fonyódon 
az Ady Endre. u. 7. szám (cipô-
bolt mellett) alatti Angelit szép-
ségszalonba. Anti-aging kezelé-
sek, 3D műszempilla építés, al -
kalmi smink, Szôr te lenítés, Plas -
ma G kezelés (hegek, striák,
aknék és rosaceás területek
kezelé sére). Hétfôtôl szombatig
9–18:00-ig bejelentkezés a +36
70/515-5463 telefonszámon vagy
Facebookon keresztül le het sé -
ges.

– Óegyiptomi nyelvoktatás Bala -
ton ede ricsen. Jelentkezni lehet a 
gabtak@datatrans.hu elérhetô-
ségen.

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

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

– Eladó koloniál stílusú komplett
háloszobabútor: francia ágy, 2 db
éjjeli szekrény, akasztós szek-
rény, polcos üvegajtós szekrény,
fésülködô asztal. Telefon: +36
30/482-5155.

– Eladó kinyitható gyerek kanapé
5000 Ft, perzsa szônyeg 5000 Ft.
Vörösmarty u. 5. Telefon: +36
30/309-5121.

– 3 darabból álló világoskék kony-
habútor rozsdamentes mosoga-
tóval, üveges felsô szekrénnyel
eladó. Ajándék: kinyitható kony-
haasztal, 2 db szék. Telefon: +36
30/362-8919.

– Eladó: fotelek, székek – hozzá
való asztalok 1000 Ft/db egység-
áron; jó állapotban lévô heverô
3000 Ft. Tel.: +36 30/863-9293.

– Eladó 5 db zártkerti ingatlan
(1600 m2). Falu központjában
építési telek (2400 m2). Tel.: +36
30/863-9293.

– Eladó 1 db 500-as szalagfűrész, 
1 db gyalupad. Tel.: +36 20/483-
4570.

– PEOGEOT Qab-50 felújított terep
robogó 2007-es, valamint YAMA-
HA-125/50 2006-os nagyrobogói-
mat eladom. Tel.: +36 70/602-
5203.

AP RÓ
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– Új, fenyvesi gázóra szekrény
hoz zá való állványzattal Potecz
ÁFA-s számlával érdekmúlás
miatt el adó. Tel.: +36 70/602-
5203.

– Eladó sarok ülôgarnitúra (215×
220), új sövényvágó, kenyérsü-
tô, rozsdamentes edénykészlet
(16 db-os), 12 személyes evô-
eszköz, Zsolnay süteményes
készlet, szekrény, dohányzó
asztal, 2×3-as szônyeg, XXL-es
bôrdzseki. Telefon: +36 20/445-
9730.

– Fenyvesen eladó: 1 db kémé-
nyes gázkonvektor Lampart
4 kw, kiváló állapotban. Érd.:
+36 20/491-9702.

– Bébiszitterkedést vállalok az
egészen piciktôl a kisiskolás -
korú gyerekekig a hét bármely
napján. Keress nyugodtan a
Facebookon: Lelkó Bora, vagy
az alábbi e-mail címen:
borilelko@gmail.com.

– Eladó: 6 db kényelmes kialakí -
tású, króm vázas szék, szürke 
textil bôr kárpittal és 1 db 3 lán-
gos MORA gáztűzhely. Érd.:
+36 20/383-5206.

– Eladó: 1.4-es, benzines VW
Poló. Érd.: Balatonfenyves, Gó -
lya u. 11., +36 20/399-5045.

– Életjáradéki szerzôdést kötnék
egyedülálló, idôs személlyel.
Tel.: +36 20/457-4520.

– JÓGAFOGLALKOZÁSOK Ba la -
ton fenyvesen az általános isko-
lában 2020. január 9-tôl, csütör-
tökönként 16.15-tôl 17.45-ig.
Vegyük kezünkbe az egészsé-
günk irá nyítását ôszinte elhatá-
rozással. Bárki jógázhat, nem
számít milyen idôs, férfi vagy nô,
öreg vagy fiatal, egész séges
vagy beteg, mindenkinek hasz-
nára válik ez az év ezredes tudo-
mány. Aki szeretne tenni az
egészségéért, próbálja ki! Szük -
séges: kényelmes szabad idô -
ruha, jóga matrac, pléd. A foglal-
kozás ingyenes. (Érdeklôdni:
+36 20/385-1890 Pöttendi Zsu -
zsanna jóga oktató)

Az apróhirdetések közzététele díj-
mentes, a hirdetések tartalmáért
felelôsséget nem vállalunk!

2016-ban kezdte meg működését a Béndekpuszta Mosoly Völgye
Alapítvány. A közhasznú szervezet kiemelt célja egy természeti környezet-
ben található központ létrehozása, amely komplex fejlôdési, rehabilitációs
és élménylehetôséget biztosít valamennyi látogatója számára. A Hácson
található közösségi központból indult útjára a Mosolygóra program, mely-
nek keretében gyermekek, és a velük dolgozó szakemberek mindennap-
jait igyekeznek derűsebbé varázsolni. A környékbeli intézményekben
megkezdett munkájuk mellett, 2019-tôl a Balatonfenyvesi Fekete István
Általános Iskolában is elindítottuk programjukat. Egészség és gyermek -
napi programjaik mellett, nyári táboros programot tartottak a fenyvesi fia-
taloknak. Mindemellett havi rendszerességgel látogatják az iskolát, a
Mosolygóra programmal. Az alapítvány fenyvesi jelenlétérôl Kovács
Gergelyt, a program vezetôjét kérdeztük:
Az elmúlt bô másfél évben egyre több eredménnyel és tapasztalattal let-
tünk gazdagabbak. A Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskolában
dolgozó pedagógusok, valamint az iskolavezetés és a szülôi munkaközös -
ség maximális támogatását élvezhetjük. Közös erôvel azon dolgozunk,
hogy az ide járó fiatalok számára élmény lehessen a tanulás, az esetleges
kudarcokból elôre léphessenek, tanáraikkal összhangban működve fej-
lôdhessenek. A sikerélményeken keresztül erôsítjük szociális kompeten-
ciáikat, közösségüket. Mindezek eléréséhez lépésrôl lépésre haladunk
elôre, a befogadó és nyitott légkörnek köszönhetôen már több apró válto-
zást is megfigyelhetünk mostanra. Csapatunkat öt felnôtt, egy végzett és
két még képzés alatt álló terápiás kutya alkotja. Az idei tanévben az isko-
la teljes felsô tagozatával dolgozunk. A tanárok szoros együttműködése
révén személyre szabott foglalkozásokat tudunk összeállítani, melyek
alapjait élménypedagógiai elemek adják. Hosszú távú céljaink között sze-
repel a szülôk bevonása is, ezáltal a gyermeket körbe vevô egész rend-
szert tudnánk támogatni, lehetôvé téve az elfogadást, egymástól tanulást.
Missziónkat legszebben talán Kalivoda Imre néhány sorával tudnám
összefoglalni:

„Aki eljön, legyen több és boldogabb,
Aki itt volt, ne legyen ugyanaz,
Aki elment, fesse át tiszta kékre az eget, 
S erre tanítsa az embereket.”

Állati mosolygós élmények

fenyvesi_február_fenyvesi_október.qxd  2020.02.11.  12:58  Page 5



FENYVESI ÚJSÁG KÖZ(SÉGI)ÉLET 2020. FEBRUÁR

6

A drámapedagógia és a kultúrával
való nevelés egy olyan oktatási
forma, amely a színházi élmény
mellett szocializációs közegként is
funkcionál a fiatalok számára. A
kultúra egy kapocs a különféle tár-
sadalmi rétegekhez tartozó fiatalok
között, és a gyerekek a kultúrán
keresztül kaphatnak olyan kapasz-
kodókat, amelyek segíthetik ôket a
közösségi beilleszkedésükben.
A Kultkikötô színházi nevelési pro-
jektje a Balatonfenyvesi Fekete
István Általános Iskolával való
együttműködésben és az Emberi
Erôforrások Minisztériumának tá -
mogatásával valósul meg, iskolai
tanórák keretében. A program ke -
retében 2019 novemberétôl 2020
áprilisáig havi rendszerességgel,
egymásra épülô interaktív dráma-
pedagógiai foglalkozásokon és be -
avató színházi elôadáson vesznek
részt a fenyvesi 6. osztályos tanu-
lók. A foglalkozások drámapeda-
gógus vezetésével és a diákok
tevékeny bevonásával valósulnak
meg, elôre meghatározott témák
köré épülve. A hat alkalom célja a
különbözô témákból kibontakozó
közös gondolkodás során a szín-
házi alkotásba való bevonódás és
részvétel fokozatos kialakítása. 
A novemberi elsô alkalommal a
diákok olyan drámajátékokban
pró bálhatták ki magukat, melyek-
ben csak keveset lehetett beszélni
és közösen kellett dolgozni. Kihí -
vást jelentô feladat volt ez a gyere-
kek számára, egy interaktív játékos
óra során. Az ilyen csoportos gya-
korlatok azonban segítik kialakítani

az egymásra figyelés képességét,
és erôsíteni az osztályközösség
együttműködô készségét. 
Decemberben a nyelvi hagyomány
téma feldolgozásához a diákok egy
csoportos beszédtechnika órán
vettek részt. Nemcsak a színészek-
nek fontos ugyanis a szép, gondo-
zott beszéd elsajátítása, de egy
felelés eredményét is felfelé kere-
kítheti, ha valaki érthetôen és ma -
gabiztosan tudja kifejezni magát. 
A játékos beszédtechnika gyakor-
latok keretein belül egyre inkább
feloldódhattak a gyerekek, miköz-
ben kipróbálták, ki meddig jut el
egy levegôvétellel a Nyelvlecke
című vers felolvasásában.
Januárban egy beavató színházi
elôadással érkezett a gyerekekhez
Nagy Viktor, a budapesti Thália
Színház színművésze. A Karinthy
Frigyes: Tanár úr kérem! című
művébôl készült tantermi elôadás
során nemcsak betekintést kaptak
a tanulók abba, hogy milyen volt
egy iskolai kisdiák élete száz évvel
ezelôtt, de a szerencsés kivá- 
lasztottak még szerepelhettek is
különbözô karakterekben. A januári
színházi élmény után az elkö vet -
kezô három alkalommal a kü lön -
bözô témákat olyan helyzetgyakor-
latok és drámajátékok segítik fel-
dolgozni, melyek már egyre inkább
a színházi alkotásra vezetik rá a
tanulókat. Tulajdonképpen maguk
a gyerekek is kipróbálhatják magu-
kat színészként, hogy ezáltal kibon-
takozhasson a bennük rejlô kreati-
vitás és tehetség.

(Kultkikötô)

A Kultkikötô drámapedagógiai projektje

Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt

háziorvos
Balatonfenyves, Bocskai tér 1.

85/889-118

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

Szerda: 09.00–12.00 óráig
Csütörtök: 08.00–11.30 óráig

Péntek: 08.00–11.30 óráig 

Felhívjuk Kedves Betegeink 
figyelmét, hogy receptírásra 

csakis rendelési idôben van mód.

Turul Gyógyszertár 

8646 Balatonfenyves, 
Bocskai tér 1.  

Telefon: 85/560-012
Nyitva tartás:
09.01–05.31. 

Hétfô: 8.00–17.00
Kedd:  8.00–17.00
Szerda:  8.00–17.00
Csütörtök:  8.00–17.00
Péntek:  8.00–17.00
Szombat:  8.00–17.00
Vasárnap:  Zárva

Díszvendég-standon 
a Balaton
A debreceni jubileumi, 30. Utazási
Vásárral kezdôdött meg az idei
turisztikai kiállítási szezon. A szer-
vezôk felkérésére a Balaton lett a
díszvendég, így településünk is kie-
melt figyelmet kapott a kiállítás
három napja alatt, valamint azt
megelôzôen különbözô médiafelü-
leteken. Az „Egész évben Balaton”
szlogennel hangsúlyozni kívántuk,
hogy a Balaton nemcsak nyáron,
hanem az év többi idôszakában is
vonzó pihenési célpont lehet, és
már jóval színesebb programkíná-
lattal jelenik meg a turisztikai pia-
con, mint a strandolás-napozás ket-
tôse.
Azt tapasztaltuk, hogy ugyan keve-
sebb látogató kereste fel a kiállítást,
azonban sokkal nagyobb arányban
voltak köztük olyanok, akik tényle-
gesen utazással kapcsolatos infor-
mációszerzési céllal keresték fel a
Kölcsey Központban megrendezett
kiállítást, elégedettségük pedig
maradéktalan volt, ugyanis vissza-
jelzéseik alapján mindannyian
megtalálták azt az ajánlatot, kiad-
ványt, információt, amiért jöttek. 
Mint díszvendég, a Balaton régió
színvonalas színpadi programokat
is biztosított a rendezvény ideje
alatt: a megnyitón a Kultkikötô által
delegált műsor szórakoztatta a hall-
gatóságot. Ezzel is hangsúlyoztuk,
hogy a Balaton több településén,
így Balatonfenyvesen is, mind a
gyermekeknek, mind felnôtteknek
számtalan kulturális szórakoztató
program közül válogathatnak nya-
ralásuk ideje alatt.
A debreceni utazási vásárt a 
8. Székesfehérvári Utazás Kiállítás
követi február elején, terveink kö - 
z ött a kecskeméti és szolnoki ki -
állítási részvétel is szerepel. Termé -
sze te sen a budapesti Utazás Ki -
állításon is meg szeretnénk jelenni
a balatoni települések, turisztikai
szolgáltatók között, február utolsó
hétvégéjén. 
Egyesületünk alapfeladata, hogy ily
módon is településmarketing tevé-
kenységet végezzünk, melynek kö -
szönhetôen tagjaink turisztikai szol-
gáltatásait tudjuk népszerűsíteni.

Balatonfenyvesi Turisztikai
Egyesület
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Szép nyári 
Gyôzelem volt
2019. július 20-án befejezôdött az 
51. Kékszalag Nagydíj, a Balaton 
leg rangosabb vitorlásversenye és
jött a szenzációs hír: Bodóék a Pa ti -
encével megnyerték a Yardstick III/1.
osztályt, bajnokok. A gyôztes csapat
a Patience-Team: Bodó Péter Zoltán
kormányos és legénysége Dr. Bodó
Péter és Andocsi Zoltán. A csapatka-
pitánnyal, Dr. Bodó Péterrel beszél-
gettünk a tavalyi nagy gyôzelemrôl.

– Péter, sokszor indultatok a Kék -
szalagon, szép eredményeket értetek
el. Most a YS III/1 osztályban induló
35 hajó közül érkeztetek elsônek. Mi
kellett a gyôzelemhez? 
– A sikerben elsôsorban három do -
log játszott szerepet. A csapatszel-
lem, a hajó és a szerencse.
– A csapat már évek óta változatlan a
Kékszalagon, és a csapatszellem is?
– Igen. Mindig nagy öröm számom-
ra, amikor együtt versenyzek Péter -
rel, a fiammal, aki rendkívüli érzékkel
kezeli a kormányt, és Zolival, aki min-
den mégoly nehéz helyzetet is meg-
old. Vannak a kategóriánkban na -
gyobb tudású vitorlázók, korszerűbb
hajók, de a rendkívül jó csapatszelle-
münkkel pótolni tudunk sok mindent.
Nagyon jó a hangulat, mindig pozitív,
egymást megbecsülô a légkör. Ezért
marad elegendô energiánk arra,
hogy végig, akár még 30 óra után is
jókedvűek, és ugyanakkor koncent-
ráltak maradjunk a versenyben. A jó
csapatszellemet azonban szélesebb
körben is értem. Sok bíztatást, támo-
gatást kaptunk a versenyt megelôzô-
en és közben is a családtól, baráta-
inktól, klubtársainktól. Nagyon hálá-
sak vagyunk ezért.

– Hajótok, a DC 20-as Patience sok
éve hagyta el a hajóépítôműhelyt.
– A több mint negyven éves hajónkat
Rein Gábornak köszönhetjük, akit
Balatonfenyvesen nagyon sokan
ismertek, szerettek. Családunknak
személyesen is jó barátja volt.
Amikor Svájcból meghozta a hajót,
azt mondta nekem, hogy „Péter
ezzel még Kékszalagot is nyerhet-
tek”. Ez nekem akkor nagyon való-
színűtlennek hangzott, mert egy-
részt kezdô vitorlázóként utópiának
tűnt, hogy elinduljunk a Kéksza -
lagon, másrészt a legelsô háziverse-

nyen valahol leghátul végeztünk. 
Ez 1996-ban volt. A név azonban,
amit változtatás nélkül átvettünk, jó
ómennek bizonyult: Patience = türe-
lem.
– A szerencsérôl mit gondolsz?
– A siker harmadik feltétele a szeren-
cse. Az pedig a vitorlázásban mindig
kell. Ez egy ilyen sport. Igaz, verseny
közben többször fölidéztük az egyik
nagy magyar vitorlázó Pomucz
Tamás szavait, aki azt mondta, hogy
„de a szerencséért el kell menni”.
Hát igyekeztünk elmenni érte, és
találkoztunk is vele.  (kb)

Tóth Árpádra emlékezünk
Idén lenne hetven éves fenyvesi Tóth Árpád
(1950–2014). Rá emlékezve nyitottuk meg kiállítá-
sunkat január 29-én. A kiállítandó képeket barátai-
tól kértük el, s Tóth Árpádné Kardos Ágnes válo-
gatott ezekhez a hagyatékból olyan alkotásokat,
amelyeket még nem láttunk Fenyvesen. Az est
házigazdája Lombár Gábor polgármester volt. Ezt
a válogatást nyáron kiállítjuk majd a Mari-Ettában,
megnyitjuk július 29-én, Tóth András közreműkö-
désével, aki az aznapi Fenyvesi esténk vendége is
lesz.
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Deres Berek
Tábor Róbert felvétele
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