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Kitüntetettjeink
A március 26-i közgyûlésen, annak zárt szakaszában 
döntöttek a képviselôk a település kitüntetô címeinek oda-
ítélésérôl. Amelyeket függetlenségünk napján, május kilen-
cedikén, ünnepi közgyûlésen adott át Lombár Gábor pol-
gármester. Laudációjának mondataival köszönti lapunk
iskolánk két kiválóságát.

A „Balatonfenyvesért” kitün-
tetô címet Vecsera Jánosné,
iskolánk volt tanítója, tanára az
iskola, és a község könyvtáro-
sa kapta. Vecsera Jánosné Ica
harminc éven át tanította, ne-
velte a számunkra legfonto-
sabbakat, gyermekeinket, köz-
vetlen hivatali munkatársunk
másfél éve lett. Benne egy sze-
líd, a munkáját a hobbijának,
így az életének tekintô, a gyer-
mekekért rajongó pedagógust
ismerhettünk meg, általa lel-
künk gazdagodott.
Kiemelkedô munkássága elismeréséül településünk lakos-
sága nevében is megköszönöm, hogy vele dolgozhattunk.

A „Balatonfenyves Díszpol-

gára” posztumusz kitüntetô
címet Néhai Pauza Istvánnak
adományozta a képviselô-
testület, aki általános iskolánk
igazgatójaként 1961 és 1983
között, évtizedeken át vezette
az intézményt, ugyanakkor
meghatározó szereplôje volt
Balatonfenyves közéletének,
és ami talán a legfontosabb: a
fiatalok nyelvén értve, és be-
szélve sikerrel gyámolította,
bíztatta kezdeményezéseiket,
számukra megnyerve az akkori helyi és járási hivatalno-
kok, vezetôk jóindulatát.
Jó szívvel gondolunk rá, emlékezünk, és emlékeztetünk
mindenkit Pauza István munkásságára, számára az iskola,
benne az oda járó gyerekek, mindent jelentettek, személyi-
sége megkerülhetetlen. Meghatározó nyomot hagyott
Balatonfenyves történelmében.

PÜNKÖSD ÜNNEPE
A Bibliában Bábel tornyának elbeszélése
az ember mindenek feletti uralomra töré-
sét fejezi ki. Az egynyelvû emberiség égig
érô torony és város építésébe kezd önma-
ga hírnevének növelésére, egymást lelke-
sítve próbálják megvalósítani gigantikus
tervüket. Égre függesztett tekintetükkel
erôszakosan követelik, türelmetlenül vár-
ják Isten eljövetelét. Istennek azonban a
Mû egyáltalán nem tetszik, sôt ítéletet
mond az emberiség felett: „Nézzétek, egy
népet alkotnak és egy nyelvet beszélnek.
Ezután semmi sem lesz nekik lehetetlen,
aminek megvalósítását elgondolják. Ezért
szálljunk le, és zavarjuk össze a nyelvü-
ket, hogy senki se értse a másik nyelvét!”
(Gen, 11, 6-7.)  
Sokan katasztrófaként élik a bábeli nyelv-
zavart és az emberiség szétszóratását,
holott Isten ítélete kegyelmi alászállásként
fogható fel. Isten az egynyelvûség míto-
szának szétrombolásával kiûzte az embe-
riséget a történelem színpadára. Bábel
tornya örök kísértés az abszolút nyelv
megalkotására, amit megtanulhatunk, de
sohasem érthetjük meg, helyettünk be-
szél, „mondatja magát”, elrejt igazi ön-
magunk elôl. Az apostolok pünkösdi 
tapasztalata, mint a Szentlélek eljövetele/ 
kiáradása a Szentháromságos Egy Isten
személyes szeretetközösségének végsô
megnyilvánultsága. Az Egyház születés-
napja, mivel tagjai küldetésüket ajándék-
ként kapják arra, hogy a szétszóratásra
ítélt emberiséget összegyûjtsék „új közös-
ségként” Jézus Krisztus nevében. Ennek a
közösségnek azonban a szeretet nyelvét
kell beszélnie, amelynek nincs elôre elsa-
játítható nyelvtana, nem kell szabályrend-
szerekhez igazodni, hogy állítsunk „vala-
mit”. A szeretet nyelve sohasem válhat
„politikailag korrekt” szövegeléssé, fecse-
gô magánnyá, zajos némasággá, mert így
elveszítené megszabadító jellegét. Jézus
Krisztus küldetése minden ember számá-
ra üzenet, az emberiség összes nyelve ál-
tal megszólaltatható. Bolla István
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Az áprilisi közgyûlés április 23-án
a munkáját a testület a beszá-
molók, tájékoztatók meghallgatá-
sával kezdte.
A háziorvosi tevékenységrôl 
dr. Veress Zsolt házorvosunk szá-
molt be, melyet a képviselôk egy-
hangú szavazással elfogadtak,
ugyanakkor igényként elhangzott,
hogy az elkövetkezendôkben a
helyettesítések tényérôl idôben
kapjanak tájékoztatást (plakát,
honlap) az érintettek.
Az ügyvédi tevékenységrôl telepü-
lésünk jogi képviselôje dr. Nagy
Mariann adott tájékoztatást, egy-
ben a képviselôk döntöttek, hogy
az AVE Zöldfok által kezdemé-
nyezett, és szolgáltatási díj meg-
fizetésére vonatkozó vesztes pe-
rünk ellenére – tekintettel más
irányú jogértelmezésünkre – a
Kúriához fordulunk.
A Somogy megyei Önkormány-
zati társulás – mely a munka – s
tûzvédelmi feladatok ellátását
végzi – beszámolóját elfogadta a
testület.
A Polgárôr egyesület „szerény ter-
jedelmû, és tartalmú” beszámoló-
ját a képviselôk azzal fogadták el,
hogy a félév lezárta után kérnek
egy bôvebb tájékoztatást a tevé-
kenységrôl, és a juttatott anyagi
támogatás felhasználásáról, mivel
azt teljes egészében a testület
biztosítja.
Hidvéginé Molnár Csilla számolt
be Balatonfenyves védônôi szolgá-
latának múlt esztendei tevékeny-
ségérôl, melynek szomorú ténye a
születés számok csökkenése, ami
sajnos országos tendencia.
A Fonyód–Balatonfenyves Alap-
szolgáltatási Központ múlt évi
munkájáról az intézmény megbí-
zott vezetôje, Szász Alexandra
számolt be. A szolgálat  munká-
jának kiemelt a fontossága, mivel
a fenyvesiek életminôsége, annak
változása ezt megkívánja.

Beszámolt jegyzônk a gyermek-
védelmi  feladatok ellátásáról egy
mindenre kiterjedô magas szak-
mai színvonalú elôterjesztésben,
melybôl a testület  tagjai teljes
képet kaptak e kiemelten fontos
feladatunk gondjairól, eredmé-
nyeirôl.
Módosította a testület – jogszabá-
lyi változásoknak eleget téve – az
Óvoda Alapító Okiratát a Jogi, és
Gazdasági Bizottság ajánlásával.
A belsô ellenôri tevékenységet
nagyon fontosnak, és hasznosnak
ítélve fogadta el a közgyûlés a
belsô ellenôr beszámolóját múlt
évi tevékenységérôl.
Egyhangú szavazással fogadták
el a képviselôk a polgármesteri
jelentést a lejárt határidejû hatá-
rozatok végrehajtásáról, és az el-
múlt ülés óta történtekrôl.
A Polgármesteri Hivatal tevékeny-
ségérôl szóló jegyzôi elôter-
jesztést a testület tagjai magas
színvonalúnak, ugyanakkor köz-
érthetônek minôsítették, megkö-
szönték az elôterjesztô, és a hi-
vatal munkatársainak múlt évi
munkáját.
Módosította a testület a múlt évi
2014-es költségvetési rendeletét
a még kötelezô változások átve-
zetése okán, melyek természe-
tesen minden egyes tétel tekinte-
tében vagy testületi határozattal
vagy jogszabályi változással alá-
támasztottak.
Elfogadta a testület a múlt év gaz-
dálkodásáról szóló beszámolót:
a zárszámadást, melyhez a kont-
rollt képviselô könyvvizsgáló hoz-
záfûzte, hogy Balatonfenyvesen
magas szakmai színvonalú a gaz-
dálkodás, kiszámítható, és fele-
lôsségteljes pénzügyi munka fo-
lyik, melyben jó közremûködni.
Elfogadta a testület Balatonfeny-
ves 2015–2020 közötti gazdálko-
dását is magában foglaló GAZ-
DASÁGI PROGRAMJÁT, mely a

vázát jelenti az elkövetkezendô
esztendôk fejlesztéseinek az 
uniós, az országos, és a megyei
fejlesztési programok figyelembe
vételével, azok lehetôség szerinti
minél teljesebb támogatási ki-
használásával. (A gazdasági
programot a honlapon teljes ter-
jedelmében megismerhetik olva-
sóink).
Elvi döntést hozott a testület a 
Rigó-árkon az épülô vitorláskikötô
területére vezetô gyalogos híd
megvalósítása, megépítése érde-
kében, mely cáfolja azt a híreszte-
lést, hogy a területre csak az ott
érdekeltek léphetnek be.
Szintén elvi döntés  született ab-
ban, hogy a kikötô legyen része a
Balatonon létesülô öt vízi meg-
állóhelynek, ahol nem csak a vi-
torlások, de az evezôs ág szinte
minden képviselôje megjelenhet,
itt bázist létesíthet. Az öt állomás
Balatonfüred, Siófok, Keszthely,
Révfülöp és Balatonfenyves 
lenne.
Meghatározta a testület az idei
esztendô közterület használatá-
nak helyeit, azok értékesítésének
módját.
Feltételekhez kötötten 1 millió fo-
rint támogatást szavaztak meg a
képviselôk a Fenyves Termál
2008 Kft. számára, a nyári progra-
mok lebonyolítását segítve.
Aktualizálták a közvilágítás kar-
bantartási szerzôdését a testület
tagjai a szolgáltató kezdeménye-
zésére, melynek anyagi következ-
ményei nem lesznek.
Hozzájárult a testület Fenyvesen
a KULT-KIKÖTÔ rendezvényszer-
vezésének mûködéséhez, az ed-
digi tapasztalatokat színvonalas-
nak ítélve.
A testületi ülés végén döntés 
született, hogy pályázunk új ta-
nyagondnoki jármû (kisbusz) be-
szerzésére, melynek csak az 
áfa tartalmát kell megfizetnünk.

(L. G.)

A községházáról jelentjük
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A településképi védelemrôl
A közigazgatás átszervezésével az elsôfokú építésügyi hatóságok – vár-
hatóan 2015 ôszén – a jegyzôk hatáskörébôl a kormányhivatalokhoz 
kerülnek. A jövôben a településkép alakításába a településeknek csak
abban az esetben lehet beleszólásuk, ha rendeletet alkotnak a telepü-
lésképi védelmi eljárásokra, valamint települési fôépítészt alkalmaznak.
Az építési törvény változásával ez nagy lehetôség arra, hogy az önkor-
mányzat polgármestere révén megakadályozhassa olyan építmények és
objektumok megjelenését, amelyek akár funkcionálisan, akár megjele-
nésükkel kárt okoznának a település arculatában.
Balatonfenyves képviselô-testülete a közelmúltban állapította meg a 
településképi védelemmel kapcsolatos helyi szabályokat, amelynek leg-
fontosabb elemei a következôk:

Településképi véleményezési eljárás
Az építési engedéllyel építhetô építmények egy jelentôs körét a polgár-
mester véleményezési hatáskörébe utalja. Az építésügyi hatóság az 
engedélyezési eljárás során köteles a település polgármesterének a 
véleményét megkérni a tervezett építési tevékenységgel kapcsolatban.
A polgármester véleménye a fôépítész szakmai álláspontján alapul.
A döntés kötelezô érvényû, azt vitatni csak az építésügyi hatósági 
eljárás keretében hozott döntéssel szembeni fellebbezés útján lehet.

Településképi bejelentési eljárás
Az építési engedély nélkül végezhetô építési te-
vékenységek esetében a polgármester a rende-
letben meghatározott területen és építménykör-
ben a bejelentett tervek megvalósíthatóságáról
nyolc napon belül igazolást állít ki, melynek hiá-
nyában a kivitelezés nem kezdhetô el. A kérel-
met a polgármesternek címezve a tervezett
munkálatokat bemutató melléklettel ellátva kell
benyújtani. A döntés kötelezô érvényû, ellene 
fellebbezni a képviselô-testülethez lehet. Ebbe a
körbe tartozik minden – jelenleg engedély nél-
kül építhetô – kisebb jelentôségû épület, hom-
lokzat átalakítás, színezés, reklámtábla elhelye-
zés. A polgármester döntését a fôépítész véle-
ményére alapozva hozza meg.
Fontos, hogy bármilyen építési tevékenység
megkezdése, hirdetô berendezés, reklám ki-
helyezése elôtt az építtetô keresse fel a pol-
gármesteri hivatal mûszaki részlegét, ahol
pontos tájékoztatást adnak a fenti két eljárás
alá tartozó tudnivalókról!

Településképi kötelezési eljárás
A polgármesternek bizonyos esetekben lehetô-
sége van arra is, hogy kötelezési eljárás keretén
belül eljárjon a településképet romboló, vagy
szabálytalan, elavult, gondozatlan állapotok
megszüntetésére. A döntés ellen a képviselô-
testülethez lehet fellebbezni.
Reményeink szerint a helyi rendelet segítséget
nyújt abban, hogy a harmonikusan fejlôdô tele-
pülés  arculata még vonzóbbá és szebbé váljon.

Molnár Árpád
fôépítész

Nyílt nap 
az óvodában
Április 28-án vendégségbe hívtuk
azokat a családokat, akik aprósá-
gaikat még az otthoni környezetben
nevelik, de a picik szárnyai már ki-
bontakozóban vannak és a közös-
ségbe vágynak. Sokan látogattak el
hozzánk, bekapcsolódtak a játé-
kainkba, megismerkedtek a „nagy”
ovisokkal és az óvónénikkel. Akik
csak villámlátogatást terveztek, azok
sem tudtak idôben hazaindulni, mert
a játékbirodalmat a kicsik nem akar-
ták elhagyni. Természetesen ennek
mi örültünk a legjobban. Következô
héten a kellemes élmények beiratko-
zásra sarkallták a csöppségeket és
izgatottan várják a napot, amikor
megkezdôdik óvodai életük.

Hackl Szilvia 
óvodavezetô

fenyv_mÆjus.qxd  2015.05.11.  13:29  Page 3



FENYVESI ÚJSÁG HIRDETÉS 2015. MÁJUS

4

– „EZERMESTER-SZOLGÁLAT”
Tóth László Balatonfenyves, Pe-
tôfi u. 185. Tel.: 70/602-5203.
e-mail: tothLaszlo60@vodamail.hu

– Kócsa Mátyás ács-állványozó mes-
ter vállalom régi tetôk felújítását, új
tetôszerkezetek ácsolását, fedését,
valamint belsô burkolást és gipsz-
kartonozást, kerti pihenôk, tera-
szok, kocsibeállók elkészítését.
Balatonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.:
30/387-6573.

– MINDEN AMI VILLANYSZERE-
LÉS! Farkas András villanyszerelô
Lakások, házak, irodák, üzletek,
mûhelyek villanyszerelése. Fo-
gyasztásmérô helyek készítése.
Éves felülvizsgálatok. 30/275-1577,
farek01@gmail.com Balatonfeny-
ves, Fenyvesi u. 214.

– Számítógépek javítását, karbantar-
tását vállalom. Orbán János Tel.:
70/379-8301.

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

– Szobafestést, tapétázást, hôszige-
telést vállalok. 30/951-6569.

– 10 m3 nyárfa méterben, 6 m3 kály-
hakészre vágva eladó. 30/551-
8359; 30/403-0181.

– Négy Évszak Játszóház Balaton-
keresztúron! Interaktív játszószo-
bák, mászóka, csúszda; 3–12 éves
korig. Zsúrra bérelhetô. Belépô:
500 Ft/gyermek/óra. Nyitva egész
évben. Négy Évszak Játszóház
8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre
u. 1.Telefon: 30/497-4106 és 30/497-
4103 E-mail:
belmatyas@balatonkeresztur.hu;
belmatyaskozpont@gmail.com 
Honlap: belmatyaskoz pont.hu

– Szántóföld 4 ha, 7288 m2 Balaton-
keresztúron a reptér és a hetes út
között, kiadó vagy eladó. Tel.:
20/806-4390.

– 45 cm-es monitor, 52 cm-es Orion
TV, 50 cm-es „TV”, Briggs motoros
fûnyíró áron alul eladó. Tel.: 30/
403-0181.

– Parketta lerakást, lakkozást, laká-
sok, nyílászárók festését-mázolását,
és egyéb ingatlan körüli javítási és
karbantartási munkák elvégzését

rövid határidôvel, jutányos áron,
hosszú távra is vállaljuk. „LA-ZO”
házszerviz. Tel.: 30/403-0181 és
30/551-8359.

– SVÉD MASSZÁZS Frissítô svéd
masszázs képzett masszôrtôl. A hét
bármely napján, saját otthonában.
Hívjon bizalommal és segítségem-
mel frissüljön fel testileg, lelkileg.
30/513-7804.

– Idôs férfi keres olyan 60–70 év kö-
zötti magányos nôt, aki otthonában
(fôzés, takarítás) besegítene! Cse-
rébe ott lakás teljes ellátással és
némi anyagi juttatás! Tel.: 30/849-
6190.

– Fûnyírást, kertrendezést vállalok.
Nagy területet is. ifj. Fazekas Gyu-
la, tel.: 30/355-8577.

– Marcali Szegedi utcában 2 szoba
összkomfortos lakás garázzsal el-
adó. Irányár: 8,5 millió. 20/445-
9730 – egész nap.

– Eladó 1 db hordozható 4 soros cse-
répkályha, 1 db 3 égôs gáztûzhely,
1 sarok ülôgarnitúra. Érdeklôdni a
20/211-7911-es telefonszámon.

– 250 db jó állapotú Tatai cserép el-
adó. Érd.: 85/460-011 az esti órák-
ban.

– Munkájára igényes takarítónôt és
kertgondozót keresek. Részleteket
személyesen. Tömör Tamás. Tel.:
30/620-7980.

– Ha a kerttel akad gondja, Schurcz
megoldja! Kertépítés, kertfenntar-
tás, veszélyes fa kivágás. Tel.:
30/432-7073.

– Tájékoztatjuk (elôzetesen) a tisztelt
érdeklôdôket, hogy a Fenyves Ter-
mál 2008 Kft. a tulajdonában lévô
ingatlanán a 7-es út mellett (volt
go-kart pálya), vegyes áru struktú-
rájú PIAC létesítését tervezi 2015.
június 02-i nyitással augusztus 
28-ig, heti 2–3 piaci nappal (kedd,
péntek, vasárnap) 6.00 órától 12.00
óráig. Elsôsorban ôstermelôk, zöld-
ség- és gyümölcstermelôk, élelmi-
szer árusok, kézmûvesek, vegyes
iparcikk-kereskedôk jelentkezését
várjuk. Autóbeállás, és a szük-
séges egyéb feltételek biztosítottak.
Jelentkezést és a  helyszín megte-
kintését az info@fenyvestermal.hu
e-mail címre, postacímre: 8000
Székesfehérvár Távirda u. 2/A. vár-

juk, a borítékon  PIAC alcímmel,
vagy a 70/298-8269-es telefon-
számra.

– Tájékoztatjuk a sport és tenisz ked-
velôket  arról, hogy május 15-tôl új-
ra használatba és birtokba vehe-
tôek a Berek-Teke mögött meglévô
és felújított teniszpályák, ahová
szeretettel várjuk a teniszezni,
sportolni szeretô vendégeinket.
Idôpontfoglalás személyesen, vagy
a 20/941-1937 telefonszámon.

– Lakható présház szôlôvel, gyümöl-
csössel a kisvonat mentén Háti-
hegyen eladó. 30/957-3170.

– SUPERAL ABC Balatonfenyves
Fenyvesi u. 79. alatt vasárnap is
nyitva tart!

– Tanárnô tanulói felkészítést vállal
matematika és kémia tárgyakból.
70/541-3042.

– Eladó kitûnô állapotban, olcsón 
2 fotelágy és 1 mosogatószekrény
csepegtetôtálcás, zománcozott.
Tel.: 20/491-9702.

– Eladó Keszthelyen 6 lakásos tár-
sasházban I. emeleteti 54 m2-es
cirkófûtéses, újszerû, még nem
lakott lakás. Fedett gépkocsi beálló-
val, a kastélyhoz közel. Tel.: 20/
992-5103 Balatonfenyvesen külte-
rületen, a régi 7 es út mellett 1,4 ha
rét eladó. Érdeklôdni: 85/460-295
és 30/287-7852.

– Veszélyes fák kivágása, fûnyírás,
kertrendezés, – takarítás, lakatos-
munkák. Tel.: 85/362-151, 30/986-
2565.

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

APRÓ

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Krizsai Mónika.

Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter).
ISSN 2063-2622 – Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20.

Nyomdai munkák: PV&P Kft. 7400 Kaposvár, József u. 50.

Júniusi számunk lapzártája

2014. május 25.

Ulti játék a Berek-Teke Sö-
rözôben. Áprilisi eredmények:
1. Hackl Gyula, 2. Ekker Csaba
Balatonkeresztúr, 3. Bogdán
László (Tököli). A következô já-
tékra május 17-én kerül sor.
Jelentkezni a 30-406-20-43 te-
lefonszámon lehet.
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Iskolánk is bekapcsolódott a TÁMOP
3.1.4. B-13/1-2013-0001 projekt Part-
nerség és hálózatosodás moduljába.
Ennek keretében a KLIK is ösztönzi
az együttmûködést a különbözô szer-
vezetek között, célja a szülôk, más
intézmények és a civilek közelítése
az iskolához, a különbözô kezdemé-
nyezések felkarolása a közösségi
programok szervezésére.
A program keretében néhány alsó 
tagozatos diákunk ellátogatott a Kis-
fenyô Óvodába, ahol verssel, mesé-
vel, énekkel és furulyaszóval bûvöl-
ték el az aprónépet. Természetesen a
legnagyobb sikere a közös játéknak
volt, mindegyik óvodás ezt rajzolta le
másnap. Az elkészült alkotásokat az
iskolában ki is állítottuk. A közös
programot jellemzi, hogy nemcsak
tanulóink, de a kísérô pedagógusok
is nagy lelkesedéssel számoltak be
az együtt töltött idôrôl.
A program második lépése volt a Feke-
te István-nap, amelyrôl egyik tanulónk
a következô élménybeszámolót írta:
2015. 04. 17-én megrendezésre ke-
rült Fekete István-napunk. 8 órakor
igazgatónônk ünnepi beszédet mon-
dott, majd megemlékezésünk jelké-
peként koszorút és virágot helyez-
tünk el Fekete István emléktáblája
alá. Ezt követôen az alsó és felsô ta-
gozatnak az internet veszélyeirôl tar-
tott interaktív elôadást Váradi Gyula
tanár úr. Ezután kezdôdhetett az 
akadályverseny, amelyre a csapatok-
nak elôzetes feladatokkal is kellett
készülniük. A kreatív ötletekbôl szí-
nes kiegészítôk születtek: pólók,
zászlók, kitûzôk és sok más díszes
kellék. 9 órakor a csapatok a pályán
gyülekeztek, várva, hogy melyik állo-
máson kezdhetik a versenyt. Egy
hangos, bíztató csatakiáltás után

mehettek ki a diákok a 8. osztály, a
Nyugdíjasklub és a Szülôi Munkakö-
zösség tagjai által vezetett pontokra.
Összesen 9 állomáson kellett végig-
menniük a csapatoknak a lehetô leg-
jobb eredményeket elérve. Mindenki
maximálisan, magához képest a
legjobban próbálta csapatát az elsô
helyre juttatni. Az állomásokon
ügyességi és gyorsasági feladatok-
ban vettek részt a csapatok, pl.: pók-
csapda, füleslabda-hajítás, zsákban
futás. Amíg a tanárok összesítették a
pontokat, addig a tanulók elôször egy
zenés tornán vettek részt. Ezután a
Polgárôrség mutatkozott be, miköz-
ben felhívták a figyelmünket a kör-
nyékünkön lévô veszélyforrásokra is.
Az eredményhirdetésen kiderült,
hogy a gyôztes csapat az Aranysaká-
lok lett, így ôk képviselhették iskolán-
kat a fonyódi iskola által szervezett
akadályversenyen. Mindenki nagyon
jól érezte magát ezen a napon. (Ró-
zsahegyi Nikolett, 7. osztály)

Diákszemmel így zajlott a fonyódi
akadályverseny
Sulinkban a Fekete István-napon az
Aranysakál csapatunkkal megnyertük
a versenyt, ezért jutalmul elmehet-
tünk Fonyódra vetélkedni. Tünde néni
kísért el minket. Ott szuper feladatok
vártak minket pl.: zsákban ugrálás,
lekvárkóstolgatás, babzsákos talics-
kázás, íjászkodás, stb. Nagyon jól
éreztük magunkat. Hamarosan elér-
kezett a várva várt pillanat: az ered-
ményhirdetés. Harmadikok lettünk,
aminek nagyon örültünk. Visszafelé
csakis az járt az eszünkben, hogy mi-
lyen felejthetetlen és élménydús nap
volt. Reméljük, hogy jövôre is hasonló
pillanatokban lehet majd részünk.
(Bíró Panna Lujza, 3. osztály)

Bemutatkozik 
iskolánk 
új igazgatója

Kovácsné Horváth Éva vagyok, 2015.
március 2-tôl a Balatonfenyvesi Feke-
te István Általános Iskola intézmény-
vezetôje. Pályámat tanítóként kezd-
tem, majd három évtizede a gyereke-
kért dolgozom. Népmûvelés szakkol-
légiumot végeztem, 2013-ban szak-
vizsgáztam. Tanítottam a fonyódi és
az ordacsehi általános iskolában.
Életem részévé vált az oktató-nevelô
tevékenység. Szabadidômben szíve-
sen olvasok, zenét hallgatok, kirán-
dulok a családommal, beszélgetek a
barátaimmal. Szeretem a munkám,
amely egyben a hivatásom is. Szent-
györgyi Alberttel vallom: „Az iskola
arra való, hogy az ember megtanul-
jon tanulni, hogy felébredjen tudásvá-
gya, megismerje a jól végzett munka
örömét, megízlelje az alkotás izgal-
mát, megtanulja szeretni, amit csinál,
és megtalálja azt a munkát, amit sze-
retni fog…”
Munkám során arra törekszem, hogy
az iskolából kikerülô tanulóink ne
csak biztos tudással, legyenek felvér-
tezve, hanem jólnevelt, magabiztos,
mások értékeit megbecsülô szemé-
lyiségekké váljanak. Olyan iskolát
szeretnék, ahol a gyerekek jól érzik
magukat, a szülôk pedig biztonság-
ban tudják gyermekeiket. Tisztelem
és elvárom az ôszinteséget, megbíz-
hatóságot, amelyet az eredményes
munka zálogának tartok. Megtisztelô
számomra kollégáim és a szülôk bi-
zalma, ennek megôrzésére a jövô-
ben is törekedni fogok.

„Mindenki egyért”
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Versenyben
A hagyományoknak megfelelôen
ebben az évben is április 24-én
rendezték meg Marcaliban a „Kis
nyelvôrök” területi versenyét,
amelyen iskolánk tanulói szép
számmal vettek részt. Valamennyi
diák számára nagy kihívás volt a
megmérettetés, az izgalmak elle-
nére gyönyörû eredményekkel
tértünk haza.
Résztvevô tanulóink:
1. o. szépírás Blum Barnabás 
(2. hely), versmondás, Zrínyi Sára
2. o. tollforgató Dancs Kristóf,
versmondás, Potecz Balázs
3. o. versmondás, Csermely Csen-
ge Jázmin (1. hely), mesemon-
dás, Bíró Panna Lujza (3. hely),
helyesírás, Rózsahegyi Dávid,
természetismeret csoport, Dömö-
tör Marcell, Hodován Zsófia, Sárdi
Nóra Emma (2. hely)

4. o. mesemondás, Mayer Milán,
helyesírás, Márton Rozi (2. hely),
természetismeret csoport, Stam-
ler Kata Zsolna, Hegedüs Juli-

anna Alma, Kemény Zsombor 
(1. hely)
Büszkék vagyunk versenyzôinkre,
gratulálunk nekik.

Gyermekrajz kiállítás

„A gyerekrajz üzenet: képi nyelven megírt beszéd. A gyerek rajzban mondja el,
mit gondol a körülötte levô világról, rólunk, emberekrôl, mi az, ami foglalkoztat-
ja. A gyerekrajzok világa ôszinte világ. Tükrözik a rajzoló, a gyermek szemé-
lyiségét és tükröt tart elénk, felnôttek elé.” – mondta el nyitóbeszédében
Kovácsné Horváth Éva iskolaigazgató, az 2015. április 10-én megnyílt kiállítá-
son, amely a Fekete István Általános Iskola felsô tagozatos gyermekeinek
munkájából nyílt a községháza nagytermében. A tanulókat Erdélyi Ernô mû-
vésztanár készítette fel. A kiállítást Lombár Gábor polgármester nyitotta meg.
A programot Ôsz Tímea fuvolajátéka színesítette.

Balatonfenyves Község Önkor-
mányzatának jegyzôje 2015. júni-
us 01. napjától szeptember 30.
napjáig terjedô idôszakra pályá-
zatot hirdet idegenforgalmi adóel-
lenôri állásra. A munkakör betöl-
tésére a közszolgálati tisztviselôk
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX
számú törvényben, valamint a
közszolgálati tisztviselôk képesí-
tési elôírásairól szóló 29/2012.
(III.7.) számú kormányrendeletben
foglaltak az irányadók. Részletes
felvilágosításért forduljanak Ba-
baicsné Tóth Andreához az adó-
csoportnál az 5. számú irodában.
Jelentkezni lehet 2015. május 22.
napjáig a következô címen: Ba-
latonfenyves Község jegyzôje
Balatonfenyves, Kölcsey u. 27.
8646. Tel.: 85/560-158.

Római katolikus miserend 
2015 május

Szent Erzsébet Plébánia 
(Kölcsey u 79.)

Vasárnaponként: 10 óra 30-kor
Szûz Mária Szíve templom 

(Fenyves-alsó, Templom köz 1.)
Péntekenként 18 órakor

Vasárnaponként 9 órakor
Szent Anna kápolna 

(Alsóbélatelep)
Vasárnaponként 11 óra 45-kor
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Negyedik alkalommal rendezte meg május második hetében községünk a Fenyô-
virágzás Fesztivált. Az eseménysorozat képei közül válogattuk, s noha nem terjed ki 
a válogatás minden rendezvényre – a nyilvánvaló helyhiány miatt – ebbôl is jól látszik
a fesztivál ünneplô gazdagsága. További fotókat a programokról bôven találhatnak
Fenyves honlapján.

Haszon Zsolt fényképeibôl nyílt ki-
állítás a községháza nagytermében.
A hagyományos formákat mellôzô
rendezvény középpontjában a Sas
utca balatonpartját megidézô enteri-
ôrt álmodott Hadnagy Lászlóné ker-
tészünk, amelynek padján ülve be-
szélgetett az alkotóval Lombár Gábor
polgármester, ilyen módon megnyitva
a kiállítást. Érdekessége az ese-
ménynek, hogy a fotók alatt a képek
címeinek helye üresen maradt: a
résztvevôk maguk adtak nevet a ké-
peknek

Az Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület énekkara 
Gelencsér Cecília vezetésével a Fenyôvirágzás
programjának keretében lépett fel a Zenepavilonnál

Konferencia a fenyôkrôl.
Balatonfenyves fenyôirôl
és védett fáiról tartott elô-
adást dr. Korsós Zoltán, a
Magyar Természettudo-
mányi Múzeum fôigaz-
gatója, balatonfenyvesi
nyaralópolgár, dr. Mátra-
bérci Sándor nyugalma-
zott erdészeti igazgató, és
Horváth Gábor, a polgár-
mesteri hivatal fôtaná-
csosa

Kísérô program a falunapon: korongozás
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A falunapi programunkra meghirdetett
fôzôversenyünkre 14 csapat jelentkezett.
Köztük szomszéd településeink kép-
viselôtestületei, civil egyesületei, vala-
mint baráti társaságok mérették meg ma-
gukat. Elsô helyezést ért el Orbán János
és baráti társasága Fonyódról, második
helyezett lett Márton László ordacsehi
polgármester és csapata, a harmadikok
a fonyódi képviselôk, Óh Zsolt és Árok
László Kiss Zoltán vezetésével

Újjászületett a Vachott Sándor
(Sétáló utca). Átadta: Szász
Jenô, a Nemzetstratégiai Ku-
tatóintézet elnöke, Sebestyén
Csaba Zetelaka jegyzôje –
mindketten Balatonfenyves 
díszpolgárai, valamint Lombár
Gábor polgármester. A projek-
tet Horváth Gábor fôtanácsos
ismertette.

A vonyarcvashegyi mazsorett-
csoport és a Boombatucada 
dobosai látványos mûsorral
színesítették az eseményt.

A Kisfenyô Óvoda gyermekeinek mûsora

Fellépôink a falunapon
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