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Ajándék 
Anyák Napjára!

Elkészült, és a gyerekek már birtokba is 
vették a Fenyvesi utcai játszóteret

Életünk leginkább mérhetô mérföldköve, amivel mérhetjük 
az idô múlását, a születésnapok rendje – ehhez tudunk viszo-
nyítani, várjuk, és mindig várunk tôle valami különöset. Alig
várjuk, hogy nagykorúak legyünk, majd ahogy jár az idô nem
is számoljuk az idô múlását…
A számunkra oly sokat jelentô település egészen fiatal, 1896-
tól valljuk a mi idôszámításunkat –, ekkor fordult termôre az a
szôlôültetvény amely az északi parton a velünk szemben lévô
badacsonyi történelmi szôlô kipusztulását követte.
Az áldott emlékû gróf Széchényi Imre a „nagy Széchenyi”
unokaöccse volt a kormánybiztosa a déli parti szôlôtelepítés-
nek, így a szomszédos Balatonmáriával együtt alapító atyánk-
ként tiszteljük.
A termôre fordult szôlôsben hamar megindult az élet, gaz-
daságok alakultak, megjelentek a Balaton korabeli szerel-
mesei, birtokokat vásároltak, parcelláztak, közben megszer-
vezték az egyházközséget, megalakították a helyi Fürdô-
egyesületet, megkezdôdött a település fejlesztése. Éttermek,
szálloda épült, villamosítottak, megszületett a partvédelem.
Balatonfenyves már ekkor hirdette, hogy „csendes családias
üdülôhely”, amit ma is vallunk, és a nagy elôdök örökségét
gonddal óvjuk, igyekszünk megtartani, és átadni gyermeke-
inknek.
Nincs is becsesebb örökség annál, mint amit szüleink,
nagyszüleink hagynak ránk, ez az egyik, talán legerôsebb pil-
lére identitásunknak.
Sokan, és sokat tevékenykedtek Fenyvesért, önzetlenül
használva a köz javára, érdekében kapcsolataikat akár saját
javaikat is. A háború után a település életében fellendülést 
a Nagybereki Állami Gazdaság létrehozása, annak mûköd-
tetése, a berek megmûvelése, abban a gazdálkodás jelentett.
Balatonfenyves sorsa szinte mindig valamely más tele-
püléshez tartozott, ezért komoly mozgalommá alakult az önál-
lósulás utáni vágy, melynek helyi mozgatói „ellenszélben” tet-
ték a dolgunkat. Köszönet jár mindnyájuknak!
A rendszerváltozás hozta meg számunkra is azt a lehetô-
séget, hogy a saját kezünkbe vegyük a sorsunk irányítását,
melyrôl a Köztársasági Elnök által kiírt helyi népszavazáson
1991.május 12-én 23 esztendeje döntöttünk. A népszavazás
napját a saját ünnepeink sorába emeltük, és becsben tartjuk a
„Függetlenség napjának” nevezzük. Igen! Fenyves független-
sége, mindnyájunk álma megvalósult, és örömmel tapasz-
taljuk, hogy jól mûködik.
Ilyenkor településünk legnagyobb ünnepe elôtt mindig tele az
ember lelke várakozással, hittel, várjuk barátainkat vendégein-
ket, a jó szomszédokat, hogy együtt töltsük ezt a számunkra
meghatározó napot erôs hittel, a jövônk érdekében történô
munkálkodás hitével.
Isten éltessen Balatonfenyves!

Lombár Gábor
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A községházáról jelentjük
Április 24-én beszámolókkal kezdte meg a munkaterv
szerinti ülését a képviselô-testület. Babaics Attila a tanya-
gondnoki teendôkrôl adott számot, mely évrôl-évre össze-
tettebb feladatot, nagyobb odafigyelést, gondoskodást je-
lent. Ehhez a technikai, és anyagi eszközöket a község
minden esetben biztosítja.
A védônôi szolgálat tevékenységérôl Hidvéginé Molnár
Csilla adott számot, bemutatva a testület tagjainak az
elkövetkezendô esztendôk demográfiai számait.
A Háziorvosi Szolgálat tevékenységérôl dr. Veress Zsolt
készített elôterjesztést, melybôl kitûnik, hogy milyen fon-
tos a preventív, megelôzô gondoskodás, melyben telepü-
lésünk, kijelenthetjük, az élen jár. Nagy sikere volt a feny-
vesi hölgyek körében a mammográfiai szûrésnek, melyre
annyian jelentkeztek, hogy két alkalommal tudtuk ôket
Kaposvárra eljuttatni. Balázs Bettina a Fonyód–Balaton-
fenyves Alapszolgáltatási Központ új fenyvesi gyökerekkel
(Kahó Ildikó lánya) rendelkezô vezetôje számolt be tevé-
kenységükrôl.
A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról jegyzônk, az óvo-
da vezetôje, a községháza illetékes munkatársa készítet-
ték el a nagyon részletes, és színvonalas elôterjesztést,
amit a képviselôk elfogadtak.
A polgármester jelentését a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról, és az elmúlt ülés óta történtekrôl is elfo-
gadták a testület tagjai.
Ezt követôen módosította a testület a múlt évi költ- 
ségvetésrôl szóló rendeletét átvezetve azon az idôköz-
ben szükségessé vált módosításokat. Egyhangú a jelen
lévô képviselôk egyöntetû szavazatával fogadták el a 
település múlt évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
A zárszámadás szerint 659 037 ezer Ft bevétellel, és 
586 251 ezer Ft  kiadással fogadtuk el a beszámoló fô-
összegeit, arról rendeletet alkottunk. A zárszámadás
elôterjesztése szerint, elmondhatjuk, hogy az önkormány-
zat pénzügyi helyzete stabil, zavartalan mûködése és lik-
viditása biztosított, forgóeszközeinek értéke sokszorosa a
kötelezettségek összegének. Ezt támasztja alá a beszá-
molóról készíttetett független könyvvizsgálói jelentés is.
Beszámolt a belsô ellenôrzés – belsô ellenôrünk és jegy-
zônk – a múlt évi tevékenységrôl, tapasztalatairól.
Módosította a testület a Fonyód–Balatonfenyves Szociális
Társulás társulási megállapodását.
Elfogadták a Fonyódi Rendôrkapitánysággal kötendô
együttmûködési megállapodás szövegét, melytôl azt várjuk,
hogy a közbiztonság megszilárdítása érdekében közterület
felügyelônkkel hatékonyabb legyen az együttmûködés.
Pótelôirányzatot hagyott jóvá a testület a méhnyakrák el-
leni védôoltás finanszírozására.
Meghatározta a testület a 2014 évi közterület használatok
helyét, azok igénybevételének módját, lehetôségeit.
Sürgôsséggel tárgyalta a testület a település védelmérôl
szóló rendelet tervezetét, melynek jelentôsége, hogy lesz
a testületnek beleszólása egyes a településképet érintô
építkezéseket véleményezni, mely vélemény az engedé-
lyezések során  kötelezôen figyelembe veendô. (Lombár)

KÉSZÜL A JÁRDA
Az elmúlt esztendôben a Kölcsey utca aszfaltburkolatá-
nak felújítása során elkészült a járda és az úttest között a
kiemelt útszegély. A kommunális csoport dolgozói a meg-
lévô aszfalt járda helyett az útszegély magasában új térkô
burkolatú járdát építenek. A járdaépítéssel együtt a köz-
ségháza elôtti park is megújul a dolgozók munkájával.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az elmúlt napokban az E.On Dél-dunántúli áramhálózati
Zrt. megbízása alapján egy vállalkozó megkezdte a sza-
badvezetékeket a megengedettnél jobban megközelítô
fák, cserjék gallyazását. A magáningatlanokon található
fák ágait az ingatlanon hagyják. Kérjük, hogy az Önök
ingatlanán maradt ágakat a közterületekre csak a kötele-
zôen igénybeveendô zöldhulladék szállítás rendje sze-
rint szíveskedjenek kirakni.
A zöldhulladék szállítása 2014. április 1–2014. október 31.
között minden második szerdán valamint 2014. novem-
ber 27-én fog történni. Fontos a szállítási napok betartá-
sa, melyeken a zöldhulladék kizárólag zsákokban, vagy
kötegekben helyezhetô ki.

Lombár Gábor
polgármester
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Pályázat adóellenôri állásra
Balatonfenyves Község Önkormányzatának jegyzôje
2014. június 01. napjától szeptember 30. napjáig terjedô
idôszakra pályázatot hirdet idegenforgalmi adóellenôri ál-
lásra. A munkakör betöltésére a közszolgálati tisztviselôk
jogállásáról szóló 2011.évi CXCIX számú törvényben va-
lamint a közszolgálati tisztviselôk képesítési elôírásairól
szóló 29/2012.(III.7.) számú kormány rendeletben foglal-
tak az irányadók. Részletes felvilágosításért forduljanak
Babaicsné Tóth Andreához az adócsoportnál az 5. szá-
mú irodába.
Jelentkezni lehet: 2014. május 24. napjáig az alábbi cí-
men: Balatonfenyves Község jegyzôje, Balatonfenyves,
8646 Kölcsey u. 27. – Tel.: 85/560-158.
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Nyílt nap az 
óvodában

Költészet Napja

Egy leendô óvodás anyukájaként,
izgatottan vártam a Kisfenyô Óvo-
da nyílt napját, ahol más szülôtár-
saimmal együtt bepillantást nyer-
hettünk egy kicsit az intézmény és
a gyermekek mindennapjaiba.
Részt vettünk a kiscsoportosok
délelôtti foglalkozásán, ahol meg-
bizonyosodhattunk arról, hogy az
óvónénik és a dadusok teljes szív-
vel és szakértelemmel azon van-
nak, hogy megalapozzák gyerme-
keink tudását – mindezt játékosan.
Éneklô, mondókázó, boldog gyer-
mekarcokat láttam, és biztos va-
gyok abban, hogy minden óvodás-
sá érett gyermek – köztük az én
kislányom is – szívesen jár majd
ide!
Köszönjük a lehetôséget!

Szanyi Szilvia

A Fonyód–Balatonfenyves Alap-
szolgáltatási Központ értesíti a 
lakosságot, az adomány osztás
idôpontjairól Balatonfenyvesen:

június12. (csütörtök) 
9:30–11:00,
augusztus 28. (csütörtök)
9:30–11:00,
szeptember 18. (csütörtök)
9:30–11:00,
október 16. (csütörtök)
9:30–11:00,
november 13. (csütörtök)
9:30–11:00,
december 04. (csütörtök)
9:30–11:00.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy
akinek jó állapotban lévô, még
használható, tiszta, számára már
értéktelen, megunt ruhái, cipôi,
könyvei, játékai, edényei, egyéb
használható eszközei vannak,
hozza el szolgálatunkhoz, hogy
adományba kioszthassuk a rá-
szorulók között.

Balatonfenyves, Kölcsey u. 30.,
85/362-501, 20/380-3701
Köszönjük a segítséget!

Tavasz a Kisfenyôknél
Tavaszváró programsorozatunk soron következô állomása a Hangoló Zenés
Gyermekszínház elôadása volt, április elsô napjaiban.
Nemes László fülbemászó dalaival, kedves bábfiguráival csalt mosolyt gyer-
mekeink arcára. A csodálatos díszlet valamint az aktív részvétel csak fokozta
jó hangulatunkat. Egy kedves baráti kapcsolat van kibontakozóban, hiszen
Hangoló – így hívja magát a mûvész – most járt nálunk elôször, de bizton ál-
líthatom, hogy nem utoljára. Addig is nap mint nap hallgatjuk CD-it, ismerke-
dünk a szövegeivel s a következô találkozáskor már együtt énekelünk vele!
A programot a szülôi munkaközösség finanszírozta a számunkra, melyet ezúton
is nagyon köszönünk!
Szintén a tavaszi programjaink egyike, a nagycsoportosok színházlátogatása.
Keszthelyen jártak nagyjaink, a Balaton Színházban nézték meg a Négyszög-
letû Kerek Erdô címû elôadást. Élményekkel gazdagodva érkeztek haza, me-
lyet az SZMK-nak illetve a Gyermekeinkért Balatonfenyves Alapítványnak
köszönünk meg!

Hackl Szilvia

Április 11-én a Magyar Költészet Napján Molnár Ferenc, Az ibolya címû
darabját mutatta be Balatonfenyvesen a községháza nagytermében az
Imre Sándor Szeretetszínház. A nagy sikert aratott bemutató a Nemzeti
Kulturális Alap által támogatott pályázat alapján jutott el a településre
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Tombola felajánlások és támogatók
névsora: Abbázia Kávéház – Fonyód,
AK Balaton Kft. – Fonyód, Ambrus Attila,
Ari Papírbolt – Fonyód, Balatoni Kong-
resszusi Központ és  Színház – Keszt-
hely, Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesü-
let, Balázs Dezsôné, Balogh Eszter
Mesterfodrász Fonyód, Barbakán Kávé-
zó Fonyód, Baranyai Zsolt, Barka Ba-
lázs, Berekhús Zrt. – Fux Jánosné,
Fonyód, Bíró Károly és családja, Bíró
Krisztina, Bíró Zsolt és az Agrotec, Buza
Barna, Buza Máté képviselô úr, CMS
(Fonyton Kft.) – Tóth Tamás, Cobra
Gyógynövény – Vajda Tiborné, Cser-
mely Sándor, DERMISZ KOZMETIKA,
Dr. Antalóczy Ágnes, Dr. Sztankula Kor-
nél, Dr. Kemény Gábor, Erdélyi Ernô
Fonyód, Erôs Judit, Fábián Pékség –
Fonyód, Fekete István Általános Iskola,
Fenyvesi Mosoda Bt.,  Fonyód, Gomba
Café, Harmath Attila és családja, Ha-
szon Zsolt képviselô úr, Herbel Zoltán,
Iskolai Szülôi Munkaközösség, Hegedüs
József, Hegyi Textílszervíz Kft. – Fonyód,
Herczeg József, Hilszenráth György,
Hilszenráth Krisztián, Hubertus Bt.,
Kehida Termálfürdô, Kisfenyô Óvoda,
Kriszta Papírbolt – Fonyód, Konkoly Im-
re – Fonyód, Kovács József, Kovács
Anikó, Kócsa Mátyás és családja, Melis
Pékség, Nagy Tamásné, Lengyel Tímea
Fonyód, Lelkó Attila és családja,
Magyarfi László és Magyarfiné Kalmár
Franciska, Majorka a Balaton a Nagybe-
rekért Közhasznú Alapítvány, Menthol
Bár – Zsiga Csaba és családja, Novasol
Magyarország Kft. – Siófok, Nikula csa-
lád, Orbán János, Kozsár és Társa Bt.,
P&P Tours – Papp László, Fonyód, Papp
Csaba, Pocika Vendéglô – Buni Attila,
Fonyód, Potecz Csaba és családja,
Roaming World Utazási Iroda, Pucskó
Zsolt és családja, Pillangó Ajándékbolt –
Fonyód, Sárkány Kornélné, Somogyi
Katalin, Somogyi István képviselô úr,
Sólyom Krisztián és családja, Schäffer
Zsuzsa,  Stylus körömszalon – Radics
Eszter, Stamler József képviselô úr,
Rezi Bt., Sándor Angéla, Sonnenschein
Krisztina, Sólyom Krisztián és családja,
Stefán Kft., Szél Jenô Fonyód, Szerda-
helyi Áron,  Tábor Tamásné, Takács Im-
re, Takács Tamara, Timea Fodrászat,
Tóthné Koronczai Nóra, Turul Gyógy-
szertár, Tünde Virágbolt Fonyód, Tünde
Pedikür Balatonfenyves, Id. Vágner Jó-
zsef, Vágner József és családja, Vecse-
ra Jánosné, Visage Kozmetika – Molnár
Viktória, Zsinkai Zoltán Fonyód, ZSOLI
Kft. KÖSZÖNJÜK!

Bál a gyermekekért

Az idén második alkalommal, tavasz-
szal április 26-án került megrende-
zésre a Balatonfenyvesi Fekete Ist-
ván Általános Iskola „Gyermekekért”
jótékonysági bálja. Az iskola dolgozói
és a szülôi munkaközösség tagjai ez-
úton szeretnék megköszönni a rész-
vételt, a pártolójegy vásárlást, tom-
bola – illetve egyéb felajánlásokat!
A bál bevételével ismét támogatni
tudjuk gyermekeink kulturális és
sportrendezvényeit, továbbá az ud-
vari játékok felújítását! 
Az Iskola és az Önkormányzat kony-
hai dolgozói, illetve a Szülôi Munka-
közösség tagjai igyekeztek mindent
megtenni azért, hogy egy színvona-
las, jó kedvvel teli bálban érezhesse
magát minden kedves vendég.
A csodálatosan feldíszített sportcsar-
nokban Joó Tamás tanár úr és Tóth
József köszöntötte a bálozókat. Majd
a konferálás után a Fenyvesi Zumba
csapat produkciója következett, Szil-
ágyi Eszter vezetésével. A sportos
mûsor után Szabó Mónika a fonyódi
Alapmûvészeti Zeneiskola tanára és
iskolánk volt diákja, Török Alexandra
kápráztatott el bennünket színvona-
las elôadásukkal. Ezt követôen ismét
színre lépett a „Fodros Álmok” tánc-
csoport! 
„Táncoltak a szülôk a pöttyös 
szoknyában,
s Rock and Roll szállt az utcára...”

Idén a retro hangulatú „Csókkirályra”
roptuk, és a hölgykoszorút Haszon
Zsolt és Joó Tamás urak forgatták a
táncparketten. Ezúton szeretnénk
megköszönni Stamler Juliannának,
hogy az elmúlt hónapokban kitartóan
betanította számunkra a koreográfiát.
Köszönjük Julcsi!
A szülôi produkciót követôen svéd-
asztalos vacsora várt mindenkit. Az
Önkormányzathoz tartozó iskolai
konyha szakácsnôi ismét remekeltek!
Az élelmezésvezetô Kozma Sándor
Józsefné Erzsike vezetésével igazán
ízletes, változatos svédasztalos va-
csorát varázsoltak elénk! A menüsort
felidézve: marhapörkölt dödöllével,
töltött húsok, rántott és grillezett zöld-
ségek, különféle saláták, sajttál, gyü-
mölcstál és egyéb finomságok még.
A desszerteket ezúttal is szülôi szor-
gos kezek készítették.
A talpalávalót a Retro Szalon és
Tánczenekar szolgáltatta. Jó hangu-
latban roptuk a táncot hajnalig.
Itt szeretnénk még egyszer köszöne-
tet mondani minden kedves részt-
vevônek, közremûködônek, felajánló-
nak! 
Köszönet Lombár Gábor Polgármes-
ter Úr és a Balatonfenyvesi Önkor-
mányzat nagylelkû támogatásáért,
az étkezéshez nyújtott segítségért!
Köszönet Lengyel Tímeának Fonyód-
ról nagyvonalú felajánlásáért, aki ren-

Iskola
itt telik az ember kiskora (...)
itt hol a
bölcsesség permeteg rizspora
megköt a
kobakban ha el nem iszkola
fejted a
rejtélyt mit sokszor titkol a
kiskoma
elôl az élet-iskola.

(Békés Márta)
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delkezésünkre bocsátotta a gyönyörû
székszoknyákat és egyéb kellékeket,
mellyel elegánssá varázsolhattuk a
sportcsarnokot. Igazán szemet gyö-
nyörködtetô látvány volt!
Köszönet a Fenyves Mosodának, a
szék – és asztaltextíliák tisztításáért!
Köszönet a Hubertus Bt.-nek, a mar-
hahús és egyéb kiegészítôk felaján-
lásért!
Köszönjük a büfében egész este
helytálló pedagógusainknak, szülôk-
nek és iskolánk technikai dolgozói-
nak áldozatos munkáját, és köszönet
az elôkészületeknél és a bál utáni
munkálatoknál közremûködô Bala-
tonfenyvesi Önkormányzat Kommu-
nális Csoportjának segítségét!
Köszönjük az Ezüstfenyô Nyugdíjas
Egyesületnek segítô felajánlását!
Szép számban gyûjtöttünk tombola
ajándékokat, melyek mindegyike
gazdára talált az éjfél utáni tombola-
sorsoláson, a boldog nyertesek nevé-
ben is köszönjük az önzetlen adomá-
nyokat!
Iskolánk vezetôjének, Hilszenráth
Györgynének és a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Tankerületi
Igazgatójának, Farkasné Szabó Ildi-
kónak szeretnénk megköszönni,
hogy a bál lehetôségével, így annak
bevételével ismét támogatni tudjuk a
balatonfenyvesi általános iskola diák-
jait! 
Végül, de nem utolsósorban szeret-
nénk hálánkat kifejezni azoknak a pe-
dagógusoknak, diákoknak és szülôk-
nek, akik segítettek a terem díszíté-
sében, asztalok, székek elrendezé-
sében, terítôk, dekorációk vasalásá-
ban, tombolatárgyak fuvarozásában
és a bál utáni rendrakásban! 
Mindenkinek köszönjük, hogy jelen-
létével, fogyasztásával, pártolójegy,
tombolajegy vásárlásával hozzájárult
a bál bevételéhez! Reméljük, akik
idén nem tudtak eljönni, jövôre bele-
kóstolnak az iskolai báli hangulatba! 
Nagy örömmel tölt el bennünket,
hogy ismét sikerült növelni azt az
összeget, melyet a balatonfenyvesi
iskolásokra, gyermekeink kulturális
és sportlehetôségeikre, kényelmük-
re, biztonságukra költhetünk!
Szeretettel várunk majd mindenkit a
jövô évi Jótékonysági Bálunkra is!

Köszönettel és Tisztelettel:
Szülôi Munkaközösség

Fekete István Általános Iskola

Versenyeztünk
Szépen indult a 2013/14-es tanév
második féléve.
Január 24-én a Balatonföldváron
megrendezett Kis mesemondók talál-
kozóján arany fokozatot ért el Bíró
Panna Lujza az 1.–2. és Mayer Milán
a 3.–4. osztályosok között.
Február 21-én került sor a Zrínyi 
Ilona Matematikaverseny megyei for-
dulójára, amelyen Max Ludwig Hah-
nenkamm (3. o.), Lorencsics Ferenc 
(4. o.), Kémenes Dániel és Péter
Márk (6. o.), Harsányi Anna Kamilla,
Harmath Klaudia és Kis József Krisz-
tián (8. o.) vett részt.
Február 27-én szépírásukat mutatták
be tanulóink Lengyeltótiban a Fodor
András emlékére megrendezett me-
gyei szépíró versenyen. Az elsô osz-
tályból Péter Luca, a második osz-
tályból Sárdi Nóra Emma (2. hely),
Csermely Csenge Jázmin, a harma-
dik osztályból Márton Rozi és He-
gedüs Julianna Alma képviselte isko-
lánkat.
Tavasszal nemcsak a rügyek indul-
nak meg, hanem a legtöbb versenyt
is ebben az idôszakban rendezik. Is-
kolánk tanulói is ügyesen szerepel-
tek, szép sikereket értek el:
Március 31-én Balatonbogláron mér-
tük össze tehetségünket a környék
számos iskolájának tanulóival. Kör-
zeti vers- és mesemondó versenyen
szerepelt eredményesen Bíró Panna
Lujza (2. o., 2. hely) és Várnagy Ajsa
Dorina (4. o., 1. hely).
Április 4-én Öreglakon a „Barátunk a
természet” vetélkedôn vettünk részt,
melyen elméleti és gyakorlati jellegû
feladatok is sorra kerültek. Az írásbe-
li teszt után állatok fotóit és hangját
kellett azonosítani a számítástechni-
ka teremben, majd a biológia elôadó-
ban felismerni a szertári anyagból ki-
állított eszközöket, végül a régi iskola
parkjában található megjelölt lágy- és
fásszárúakat. Részt vettek Harmath
Klaudia (8. o., 4. hely), Ôsz Tímea 
(7. o., 5. hely), Kémenes Dániel (6. o.,
5. hely) és Mészáros Levente (5. o.) 
Április 9-én Balatonlellén szervezték
meg az Alapmûveleti matematikaver-
seny körzeti fordulóját. A csapatunkat
kicsit megritkította az influenza, végül
Péter Márk (6. o.), Ôsz Tímea (7. o.),
Harmath Klaudia és Kiss József
Krisztián (8. o.) állt a „rajtvonalhoz”.
Nagy küzdelem után a középme-
zônyben végeztek, de a legjobbak
között ez is szép teljesítmény! 

Április 11-én a gamási körzeti Nyelv-
helyességi versenyen mutatták meg
kitûnô helyesírásukat Hegedüs Juli-
anna Alma (3. o., 4. hely), Sólyom 
Diána ( 4. o., 2. hely), Rózsahegyi Ni-
koletta (6. o., 4. hely) és Ôsz Tímea
(7. o., 1. hely).
Április 16-án matematikaversenyen
vettünk részt Balatonkeresztúron,
ahol iskolánkat a harmadik osztályból
Hegedüs Julianna Alma és Max
Ludwig Hahnenkamm, a negyedik
osztályból Sólyom Diána és Loren-
csics Ferenc képviselte.
Április 24-én Balatonszentgyörgyön a
„Futó Elemér Környezet- és Termé-
szetvédelmi Tanulmányi Versenyen”
vettünk részt két fôs csapattal,
Harmath Klaudia (8. o.) és Péter
Márk (6. o.), a második helyet sikerült
megszerezni. A Kis-Balaton védett
növényeit és állatait interaktív táblán
kellett felismerni, a kémia laborban a
víz minôségével kapcsolatos vizsgá-
latot végeztek a csapatok, majd vé-
gül Futó Elemér „Berekjárás” címû
könyvébôl voltak még feladatok. Kü-
löndíjként az elsô három helyezett
csapat és felkészítô tanáraik egy mo-
torcsónakos túrán vehettek részt a
Kis-Balaton területén, a gazdag ma-
dárvilág közvetlen megfigyelése cél-
jából.
Április 25-én 12 kategóriában ver-
sengtek diákjaink a Marcaliban meg-
rendezett Kis nyelvôrök területi ver-
senyen:
– Természetismeret csapatverseny

3. o.: Dákai Sára, Max Ludwig
Hahnenkamm, Szirmay Szabolcs
5. hely           

– Szépírás 1. o.: Orbán Zsófia
– Tollforgató 2. o.: Rózsahegyi Dávid

7. hely
– Helyesírás 3. o.: Hegedüs Julianna

Alma 6. hely
– Helyesírás 4. o.: Sólyom Diána 3.

hely
– Versmondás 1. o.: Herbert Kornél

6. hely
– Versmondás 2. o.: Csermely Csen-

ge Jázmin 2. hely
– Versmondás 4. o.: Iváncsics Ivett

5. hely
– Mesemondás 2. o.: Bíró Panna

Lujza 2. hely
– Mesemondás 3. o.: Mayer Milán 4.

hely
– Mesemondás 4. o.: Várnagy Ajsa

Dorina 2. hely
– Komplex magyar verseny 4. o.:

Iváncsics Anett, Papp Vivien, Vág-
ner Benedek 3. hely 
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– A Bereki Tekepálya, Sörözô,
kávézó kiadó! Érd.: 30/332-
2185

– „Garázsvásár” A háztartásom-
ban feleslegessé vált, jó állapo-
tú használati tárgyakat (heverô,
bojler, mosogatótálca, fagyasz-
tószekrény, szerszámok, asz-
tal, szék, irodai felszerelések,
ruházat, ezer apró cikk, stb.)
amíg a készlet tart – kiárusí-
tom. Helye: Nimród u. 97. Idô-
pont: szombat–vasárnaponként.
Tel.: 20/457-4520

– Nôi kerékpár eladó! Telefon:
30/393-5300

– Kiadó, jó állapotú vízparti házat
(legalább 2 hálószobával) kere-
sünk: július 10-tôl augusztus 
31-ig vagy augusztus hónapra.
20/984-0154

– BÔRMÛVES – Egyedi elgondo-
lású tárgyak kivitelezése, bôr-
bôl készült tárgyak javítása,
reprodukálása. Elérhetôség:
30/323-8575

– Olajradiátor 11 tagú eladó. Ár:
6000 Ft. Tel.: 20/346-8994

– FÛNYÍRÁST és elgazosodott
telkek rendbetételét, valamint
egész éves gondozását válla-
lom. Telefon: 30/929-3819

– Ülôgarnitúra (1 kanapé + 2 fo-
tel) 15 000 Ft – ért eladó, érd.
30/620-4334

– TOTO – LOTTÓ és egyéb sze-
rencsejáték a Nemzeti Dohány-
boltban (ZSOLI Szupermarket)
Piazza D’oro kávé, capuccino
helyben fogyasztásra és elvitel-
re is.

– SVÉD MASSZÁZS Frissítô
svédmasszázs képzett masz-
szôrtôl. A hét bármely napján,
akár saját otthonában. Hívjon
bizalommal és segítségemmel
frissüljön fel testileg, lelkileg.
30/513-7804

– KIADÓ NYARALÓT KERESEK!
Tel.: 85/361-604, 20/404-3733,
70/272-8915, 30/351-7165, 
e-mail: karolyi.eva@freemail.hu

– Díszburkolat/viacolor lerakása,
öntözôberendezés kiépítése,

füvesítés, fûnyírás, sövényvá-
gás, vakondrács lerakása, faki-
vágás, gyepszellôztetés, gépi
és kézi földmunka. Tel.: 70/772-
9554.

– KIADÓ, SZÍNVONALAS NYA-
RALÓHÁZAKAT KERESÜNK.
Tel.: 30/544-7189.

– „KUKAC KERT SZERVIZ!”
Szakembertôl kertgondozás:
ingyenes kiszállás, szaktanács-
adás, füvesítés, ültetés, met-
szés. Nagy László, 20/500-
7484.

– Villanyszerelés, antennaszere-
lés, UPC-antenna szerelés, ka-
merarendszerek, riasztórend-
szerek, garázsajtók, kapunyitó
motorok. Tel.: 85/560-140, F.:
85/560-141 M.: 30/941-8106,
nemethvill01@gmail.com

– Vállalok új és idôszakos villa-
mos felülvizsgálatokat magán-
személyek, üzletek és ven-
déglátó egységek számára.
Profilom: erôsáramú berende-
zések vizsgálata, érintésvédel-
mi mérése, EPH bekötések, 
villámvédelmi felülvizsgálatok,
minôsítô iratok készítése, szük-
ség szerint hibajavítás, villany-
szerelés kivitelezés, valamint
munkavédelmi és tûzvédelmi
tevékenységek.
Elérhetôség 30/907-2911 
wargavill@gmail.com

– Vitorlás csónak, vízi sportszer
javítását vállalom. Ugyanitt el-
adó egy 22-es Yole vitorlás 
hajó. Tel.: 30/769-8657.

– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványo-
zó mester vállalom régi tetôk
felújítását, új tetôszerkezetek
ácsolását, fedését, valamint
belsô burkolást és gipszkarto-
nozást, kerti pihenôk, teraszok,
kocsibeállók elkészítését. Ba-
latonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.:
30/387-6573.

– Mosógépek, mosogatógépek,
villanybojlerek, elektromos fû-
nyírók, egyéb háztartási gépek
javítása! Kránicz István, tel.:
30/904-4527

– Veszélyes fák kivágása, fûnyí-
rás, kertrendezés, takarítás, la-
katosmunkák. Tel.: 85/362-151,
30/986-2565.

– MINDEN AMI VILLANYSZE-
RELÉS! Farkas András vil-
lanyszerelô Lakások, házak,
irodák, üzletek, mûhelyek vil-
lanyszerelése. Fogyasztásmérô
helyek készítése. ÉVÉ felülvizs-
gálatok. 30/275-1577, e-mail:
farek01@gmail.com Balaton-
fenyves, Fenyvesi u. 214.

– Tanárnô tanuló felkészítést vál-
lal fôleg matematika – kémia –
fizika tárgyakból. Tel.: 70/541-
3042

– Számítógépek javítását, kar-
bantartását vállalom. Orbán Já-
nos 70/379-8301

– Mûanyag nyílászárók beépíté-
se! Kérjen árajánlatot! Dallos
Építôanyag kereskedés Tel.:
85/363-226

– Redôny értékesítés, szerelés-
sel együtt is. Alumínium hôszi-
getelt, mûanyag, szúnyogháló-
val is. Tel.: Dallos Imre építô-
anyag kereskedô. B.fenyves,
Nimród u. 35/2 Tel.: 85/363-226

– Angol tanítás minden szinten,
érettségire és nyelvvizsgára 
való felkészítés szaktanártól
Fenyvesen. Tel.: 20/962-2687

– Mindig-tv, parabola antennák,
számítástechnikai- és telefon
hálózatok építése és karbantar-
tása, javítása: Kolviamár Kft.
Kolip Zoltán 20/247-2343

– Kômûves és burkoló munkát
vállalok. Zrínyi Péter – 70/334-
9402 

– Férfi munkát vállalna kötetlen
munkaidôben, de a kötött is
megoldható. Kerti munkák, szo-
ba-, kerítésfestés, kerékpársze-
relés, ház körüli munkák, ki-
sebb kômûvesmunkák. Tel.:
30/693-1783

– Gitta Fodrászat (férfi, nôi, gyer-
mek) és körömkozmetika (ma-
nikûr, pedikûr, mûköröm) szere-
tettel várja vendégeit Balaton-
fenyves, Vörösmarty u. 15.
szám alatti üzletében (a virág-
bolt mellett). Bejelentkezés:
fodrászat 30/321-4146, köröm-
kozmetika 30/716-3258

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

APRÓ
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Szigetszentmiklósiak kiállítása 
A községháza nagytermének felújítását követôen a Szigetszentmiklósi
Alkotókör Képzômûvészeti Egyesület munkáiból nyílt kiállítás április 
10-én. A fennállásának 10. évfordulóját ünneplô mûvészei közösség 
13 alkotója mutatta be képeit a május elejéig látogatható tárlaton. A Köl-
tészet Napja elôestéjén tartott megnyitó ünnepségen igazi tavaszi 
hangulatot varázsolt Péterdi Gabriella és Takácsné Baja Erika mûvész-
tanárok által elôadott zenei válogatás. A tárlatot Lombár Gábor polgár-
mester ajánlotta a megjelentek figyelmébe.

Színházi bemutató a költészet napján

Felhívás 
papírgyûjtésre
Kedves Fenyvesiek! A Fekete Ist-
ván Általános Iskola az idei évben
májusban ismét szervez papír-
gyûjtést, kérjük segítsenek, hogy
minél több papírt tudjunk leadni.
Ezt az összeget gyermekeink tá-
mogatására fordítjuk. A pontos
idôpont: 2014. május 23. (péntek)
8.00 és 15.30 óra között. A kisebb
mennyiséget kérjük küldjék el a
gyermekekkel vagy juttassák el is-
kolánkba. Nagyobb mennyiség
esetén hívjanak minket, és a szál-
lítást megoldjuk! Tóthné Csetei
Zsófia 30/997-7111, Kôváriné
Gyuricza Zita 70/593-6009. Kö-
szönjük szépen! Szülôi Munkakö-
zösség 
Tisztelt Fenyvesiek, kedves
Szülôk! Kérjük, hogy adójuk 
1 százalékával az idén is támo-
gassák a Gyermekeinkért Bala-
tonfenyves Alapítványt. Alapít-
ványunk adószáma: 19198956-
1-14. Ez úton is megköszönjük az
elôzô években tett felajánlásaikat,
mely alapítványunk egyik legje-
lentôsebb bevételi forrása.

Az Alapítvány kuratóriuma

A Községi Könyvtár 
nyitvatartási ideje 

Hétfôtôl, péntekig:

10–12, 13–16 óra

telefon: 85/560-330
e-mail: konyvtar@balatonfenyves.hu
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