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Jövôre magunkat ünnepeljük. Születé-
sünk százhuszadik évfordulóján. Közsé-
günk történetírása ezt a kitüntetett fon-
tosságú évet ahhoz az elsô nagy szüret-
hez, annak esztendejéhez köti, amikor
Széchényi Imre gróf kormánybiztossága
sikeres évei után a somogyi homokra
költözô zalai szôlôsgazdák elsô nagy
szüretükre készültek. Akik közül néhá-
nyan 1896-ra – magának a telepítésnek
a harmadik-negyedik évében – már itt is
laktak, az akkori Máriatelepen, a mai
Fenyvesen. Hogy aztán késôbb újabb
néhány tucatnyian gyarapítsák a tulaj-
donképpen még mindig csak születôben
lévô falu népességét a Berek lecsapo-
lásának munkásaként, mérnökeként,
majd a terület nyaralótelkekként történô
kimérésével, nagyjából 10–15 évvel
még késôbb nyaralótelepként kezdjék
emlegetni a bédekkerek.
Jól látszik a fentiekbôl, hogy egy-egy la-
kott hely, ha közigazgatási egységgé is
válik majd idôvel, soha sem varázs-
ütésre jön a világra, inkább talán egy
emberöltônyi idô alatt, ami 20–30 évet
jelent. Ilyen formán tulajdonképpen el-
határozás kérdése, mit tekintünk köz-
ségünk születése esztendejének. Mi 
– nem ok nélkül – 1896-ot választottuk
ki a régi idôk naptárából. Okkal: Az elsô
nagy szürettel alakult ki mai otthonunk
végleges státusa.
Az azóta eltelt százhúsz év históriáját
többé-kevésbé pontosan ismerjük is, s

éppen ideje, hogy most, életünk százhu-
szadik évében, 2016-ban: ünnepeljünk.
Még pedig elsôsorban azzal – ez a kö-
zösség most körvonalazódó koncepció-
ja –, hogy élô emlékjeleket, emlékhelye-
ket alapítunk és alkotunk, megôrizve és
megmutatva a hagyományt, önnön tör-
ténetünk emlékezetét.
Mert múltja nélkül keveset ér az ember.
Régóta formálódó gondolat, jóval több
már most is, mint futó ötlet, hogy a jövô
évben, az évforduló esztendejében
megnyitjuk Balatonfenyves Helytörténeti
Gyûjteményét, hogy a Fenyves-történeti
kötetek adatgyûjtése során összesze-
dett dokumentumoknak méltó kiállítóhe-
lye lehessen, ami ma még be tud fogad-
ni. Mert elérhetô sok olyan fénykép, irat,
amelyekbôl – köszönhetôen annak a
ténynek, hogy Fenyves olyan nyaraló-
hely, ahol gyakran egy-egy családnak
már az ötödik generációja él nyaranta, a
szezonban: ugyanabban a házban –
még most is számíthatunk fontos és 
eddig hiányzó darabokra. Tárgyakra is,
amelyek sok-sok évtizeddel ezelôtt az
állandó itt lakók és a nyaralópolgárok
otthonait, mûködését „írják le”, együtt
azokkal, amelyek elôbbiek gazdasági te-
vékenységéhez kapcsolódtak.
Például a szôlômûvelés s a borászat
eszközeire.
Ehhez kapcsolódik egy másik elképze-
lés. Néhány száz oltvánnyal létrehozni
egy történelmi szôlôskertet Balaton-
fenyvesen, azokkal a fajtákkal, amelye-
ket hajdan a gazdák itt eltelepítettek.
Ennél a majd termôre forduló ültetvény-
nél lehetne akkortól megszervezni azo-
kat az évrôl-évre esedékes szüreti mu-
latságokat, amelyek születésünk évét
determinálják.
Az elôkészületek tehát megkezdôdtek.
Ezekbe bárki bekapcsolódhat. Például
úgy, hogy a családi albumok, iratdosszi-
ék tartalmából elviszik a könyvtárba,
egyelôre regisztrálásra, a dokumentu-
maikat: személyes fenyvesi múltjukról,
Fenyves múltjáról. Hamarosan a jubile-
umi évhez kapcsolódó logó tervezésé-
re ír ki a községháza rajzpályázatot, és
egy másikat, díszítsék gyermekrajzok
Fenyves 2016. évi naptárát. Az elôké-
születek jegyében szervezünk augusz-
tus 15-én koraeste aukciót fenyvesi
Tóth Árpád mûveibôl is, hogy alapot te-
remtsünk az egyetlen országos hírû
grafikusunk életmûvét és életét bemu-
tató, jövôre megjelenô kiadványhoz.
(Buza Péter)

Fenyvesi Tóth Árpád hagyatéká-
nak festményeibôl, képzômûvészeti
alkotásaiból válogattuk annak az
AUKCIÓNAK az anyagát, amelyet
2015. augusztus 15-én szomba-
ton, este hat órától bocsátunk árve-
résre a községháza nagytermében.
Fenyvesnek a maga mûfajaiban or-
szágosan számon tartott grafikusa
másfél éve távozott örökre szeretett
otthonából, mûveit, életmûvét elsô-
sorban a mi kötelességünk számon
tartani, megôrizni, birtokolni. Jelen-
tôs értéket képviselnek, kvalitásuk
méltóvá teszi arra a felkínált alkotá-
sokat, hogy bárki otthonának megbe-
csült díszei lehessenek.
A licit bevételét a 2016-ban megjelen-
tetni tervezett, Tóth Árpád életmûvét
feldolgozó és illusztráló kötet megje-
lentéséhez kívánjuk felhasználni.

A NEMZETI 
ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN 
Trianon 95 éves évfordulójára em-
lékeztünk. A magyar nemzet-tra-
gédia 95. évfordulója alkalmat ad
és kötelez arra, hogy emlékez-
zünk és emlékeztessünk arra a
hazánkat feldaraboló „béke” diktá-
tumra, melynek során országunk
nagy része elcsatolásra került,
több millió magyar szakadt el ha-
zánktól, kisebbségi sorba süllyed-
ve. A megemlékezésen ünnepi
beszédet mondott Lombár Gábor
polgármester. Közremûködtek a
Fekete István Általános Iskola 
tanulói: Mayer Dávid, Kemény
Zsombor, Rákóczi Gréta, Sáfár
Zsófia és Péter Márk. Felkészítô
tanáraik: Kövesdi Éva, Galazekné
Sweitzer Jolán, Tóth Attila.

KÉK HULLÁM
A Balatoni Helyi Önkormányzatok
Szövetsége a Kék Hullám Strand-
minôsítés helyszíni szemléit 2015.
június 15–16-án tartotta a minô-
sítésbe bevont társszervezetek
(NABE, Balatoni Fürdôegyesüle-
tek Szövetsége, Magyar Turizmus
Zrt., Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatósága, ÁNTSZ) köz-
remûködésével.
Az ünnepélyes eredményhirdetés-
re, zászlóátadásra június 26-án
került sor Gyenesdiáson.
Balatonfenyves Központi Strand a
Kék Hullám Zászló * * minôsíté-
sét kapta.
Az esemény fôvédnöke dr. Ru-
szinkó Ádám turizmusért felelôs
helyettes államtitkár volt.
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A községházáról jelentjük
Június 24-én reggel 8 órakor (a nyári elfoglaltságokra tekintettel) kezdték
meg munkájukat képviselôink, és a valamivel több mint másfél óra alatt 
10 napirendi pontot tárgyaltak meg. A polgármesteri jelentést a lejárt határ-
idejû határozatok végrehajtásáról, és az elôzô testületi ülés óta történtekrôl
elfogadta a testület, melyet követôen tárgyalta a Kisfenyô Óvoda elmúlt ne-
velési évének értékelésérôl szóló beszámolót, melyet alaposnak, szakmai-
lag megalapozottnak minôsítettek, hû képet mutatott az intézményben 
folyó nevelô, oktató munkáról. Megköszönték a képviselôk az óvoda dolgo-
zóinak, hogy a múlt esztendôben olyan odaadással készítették fel a felújítás
alatt, és után az intézményt az idei nevelési évre. A beszámolót elfogadták,
a 2015/16-os nevelési évben két gyermekcsoport indításáról döntöttek, az
intézmény nyitva tartását napi 11 órában reggel 6.30 – 17.30 között hagyták
jóvá.
Egyhangú szavazással hagyta jóvá a közgyûlés a település idei 2015-ös
költségvetési rendeletének módosítását, mely során a már határozatokkal
elfogadott módosításokat vezették át. Ezen napirend tárgyalása során hang-
zott el, hogy az  elkövetkezendô idôszakban a többletkiadások megszavazá-
sa során körültekintôen kell eljárni, mivel a költségvetési tartalék  összege
az eddigi módosítások során csökkent.
Döntöttek a képviselôk a Fonyód Kistérség Többcélú Társulás jogutód nél-
küli megszüntetésérôl, mely ez év végével történik meg, tekintettel arra,
hogy a társulás tevékenysége kiürült, abban csak a belsôellenôrzést lát- 
tuk el.
Nem kívánt élni a közvilágítás korszerûsítésre tett pályázati lehetôséggel 
a testület, mivel annak megvalósításához hitel felvételére is szükség lett 
volna. Várják továbbá a képviselôk egy lehetséges, ezen feladat ellátására
kiírandó pályázat megjelenését.
Csoportos beszerzési eljárásban való részvételünkrôl döntött a villamos-
energia vásárlása során a testület, mellyel – több önkormányzat részvétele
miatt – mintegy tíz százalékos energia megtakarítás realizálható.
Lakáscélú támogatás nyújtásáról hoztak döntést a képviselôk egy vis maior
helyzet által bekövetkezett épület állagromlás kárenyhítésére, egyben a kör-
nyék vízelvezetésének mielôbbi elkészítését is elhatározták.
Döntöttek a képviselôk, hogy a 2015. évi lakossági víz és csatornaszolgálta-
tási díj csökkentésére pályázatot nyújtanak be a Magyar Államkincstárhoz.
Döntöttek, hogy készítsünk elô egy megállapodás  tervezetet a sportpálya
használatáról, annak fejében a község által elvégzett munkákról, melynek
megfogalmazását követôen azt elfogadásra kérik ismét elôterjeszteni.
Egy Vachott utcai vállalkozó kérelmének helyt adva járult hozzá a testület
egy a korábbiakban elutasított közterület használati engedély megadásáról,
kiadhatóságáról.
A testületi ülés végén a polgármester tájékoztatta a képviselôket, hogy a
Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-os pályázatának helyszíni EU-s
ellenôrzése megtörtént, melyet az ellenôrzô szervezet észrevétel nélkül hi-
bátlannak minôsített, egyben arról is számot adott, hogy ezen projekt önerô
alapjára is sikerrel pályáztunk, valamivel több mint 94 millió forintot nyertünk.
A képviselôi kérdések között a gyermeklidók helyreállításának módjáról, 
annak során a képviselôk véleményének mellôzésérôl, a sétáló utca közle-
kedési és szemétszállítási rendjérôl, valamint a DRV csatorna nyomvonalon
jelentkezô hibák javításának idejérôl a javítások minôségérôl is elhangzottak
észrevételek, melyekre a polgármester válaszolt, egyben intézkedéseket
helyezett kilátásba. (Lombár)

A Községi Könyvtár 
nyitvatartási ideje

június 22-tôl augusztus 19-ig:

Hétfôtôl, péntekig:
10–12, 14–18 óra

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

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

Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter).
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Nyomdai munkák: PV&P Kft. 7400 Kaposvár, József u. 50.

Római katolikus 
miserend

2015. június 21-tôl

Szent Erzsébet Plébániatemplom:
(Kölcsey u. 79.)

szombat: 19 órakor
vasárnap: 8 órakor és 10 óra 30-kor

Szûz Mária Szíve templom:
(Fenyves-Alsó, Templom köz 1.)

péntek: 18 órakor
vasárnap: 9 órakor

Szent Anna kápolna:
(Alsóbélatelep)

vasárnap: 11 óra 45-kor

A Fonyód-Balatonfenyves Alapszol-
gáltatási Központ idén is megszer-
vezi ruhabörzéit Balatonfenyvesen, a
Kölcsey u. 30. sz. alatt.

Idôpontok:
július 16. (csütörtök) 

9:30 órától – 11:00 óráig,  
augusztus 13. (csütörtök) 
9:30 órától – 11:00 óráig, 

szeptember 10. (csütörtök) 
9:30 órától – 11:00 óráig,  
október 15. (csütörtök) 

9:30 órától – 11:00 óráig, 
november 12. (csütörtök) 
9:30 órától – 11:00 óráig, 
december 10. (csütörtök) 
9:30 órától – 11:00 óráig.

Fonyód–Balatonfenyves 
Alapszolgáltatási központ

Telefon: 85/560-212
E-mail:

alapszolgaltatas@fonyod.hu
Nyitva: H–Cs: 8–16, P: 8–14:00 óráig

Augusztusi számunk lapzártája

2015. július 20.
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Itt a nyár!
„Vége, vége, vagy ki tudja? 

Diák marad az ember, míg csak él, 
Leckéjét a sírig tanulja 

Nehezebbet réginél.”
(Reviczky Gyula)

A Balatonfenyvesi Fekete István 
Általános Iskolában 2015. június
20-án megtartottuk a ballagással
egybekötött tanévzáró ünnepélyün-
ket. Ballagó tanítványaink számára
ez a nap az iskola lezárása, a töb-
bieknek a tanév végét jelenti. Bú-
csúzó tanítványaink: Fehér Bálint,
Kôszegi Ramóna, Lelkó Bora, Nagy
Renáta, Ôsz Tímea Kincsô, Percze
Patrik Tamás, Somogyi Norbert
Krisztián, Székely Atilla Csaba, Zsi-
ga Soma. Osztályfônökük, Balogh
Tünde tanárnô és iskolánk tanítói,
tanárai szeretettel, felelôsséggel,
tudásuk legjavát nyújtva oktatták
ôket. Örülünk, ha magukkal viszik a
tanulás és tudás tiszteletét, méltó-
ságát. Igyekeztünk úgy tanítani,

hogy nem adtunk mindent készen.
Sem dolgokat, sem gondolkodási
mintákat. Megmutattuk, merre néz-
zenek, de látni már a saját szemük-
kel kellett. A szívünkhöz nôtt fiatalo-
kat útra bocsátva reméljük, hogy
minden szükséges tanáccsal ellát-
tuk ôket, vágyaik eléréséhez pedig
sok sikert, kitartást és szerencsét
kívánunk.
Az idei tanév 183 tanítási napból állt.
Eseményekben gazdag, jó hangula-
tú és sikeres évet zártunk, alapvetô
céljaink teljesültek. Iskolánk diákjai a
körzeti, megyei, területi és országos
tanulmányi és sportversenyeken is
szép eredményeket értek el. A tanu-
lók sikereihez nagyban hozzájárult a
pedagógusok felkészítô munkája is,
melyet ezúton a tanulók nevében is
köszönök.
Az idén is átadásra került a Jó ta-
nuló, jó sportoló vándorkupa. Eb-
ben a tanévben az iskola legered-
ményesebb tanulója és sportolója a
3. osztályos Dömötör Marcell volt.
Gratulálunk neki.

A tanévzárón búcsúztattuk Gergely
Tünde tanárnôt. Hiányozni fog nyu-
godt, mosolygós személyisége.
A Balatonfenyvesi Fekete István 
Általános Iskola az SZMK egyetér-
tésével és támogatásával plakettet
adományoz azon magánszemély-
nek, civil szervezetnek, vállalatnak,
aki/amely anyagi vagy erkölcsi tá-
mogatásával elôsegítették az iskola
eredményes oktató-nevelô munká-
ját. A nevelôtestület döntése alap-
ján a 2014–2015-ös tanévben eb-
ben a kitüntetésben részesült:
Balatonfenyves polgármestere és
képviselôtestülete, a Hubertus Ag-
ráripari Bt., és a fonyódi CMS-
MANIFACTURING képviseletében
Tóth Tamás. A kitüntetetteknek gra-
tulálunk és további eredményes
munkát kívánunk.
Végezetül kívánom, hogy tartalma-
san, vidám hangulatban teljék a
nyári szünet, hogy szeptemberben
mindannyian együtt köszönthessük
az új tanévet!

Kovácsné Horváth Éva
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A Majorka a Balaton Nagyberekért Közhasznú Alapítvány
2014-ben, a Darányi Ignác Terv keretében meghirdetett,
Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület Leader Helyi
Akciócsoportja közremûködésével nyert el támogatást a
turisztikai tevékenység ösztönzéséhez, amelynek lényege
egy agroturisztikai központ kialakítása volt. Lombár Gá-
bor, Balatonfenyves polgármestere megnyitójában körvo-
nalazta az újonnan létesített agroturisztikai központ vállalt
tevékenységének a lényegét, egyben kiemelte a település
balatonparti-, illetve nagybereki turisztikai lehetôségeit, és
a jövôbeni szorosabb együttmûködés fontosságát.
A polgármester elismerô szavakkal illette az alapítvány
célkitûzéseit, és a református Áldás, Békesség!  köszön-
téssel kívánt sikereket a további munkájukhoz.
Antics László, az alapítvány alapítója köszöntôjében üd-
vözölte a jelenlévôket, majd – egyetértve a polgármester
úrral az itt elhangzottakkal kapcsolatban – áttért az agro-
turisztika célkitûzéseinek ismertetésére. Az átadó ünnep-
ség keretében Stamler Ábel egyetemi hallgató, Takács
Gyula – aki szorosan kapcsolódott a Berekhez – írói,
költôi hagyatékának a gondozója olvasott fel részleteket
az író „Egykori doktori értekezéseim világa” címû munká-
jából. Ezután Makó Beáta, az alapítvány elnöke és Móring
József Attila, országgyûlési képviselô vágta át az átadást
jelképezô nemzeti színû szalagot.
A jelenlévô érdeklôdôknek lehetôségük nyílt az újonnan
átadott, Két Kakas Agroturisztikai Központ megtekintésé-
re. A központ egyaránt alkalmas lesz a népi kézmûves
mesterségek bemutatására, azok fortélyainak az elsajátí-
tására, piacképes termékek létrehozására, az egyetemes
emberi kultúra mélyebb ismereteinek a terjesztésére.
Emellett reálisan kitûzött célja egy állandó ôstermelôi, tér-
ségi értékesítési lánc kialakítása. Ehhez remélik a megva-
lósítók az önkormányzat, valamint más támogatók segít-
ségét, összefogását. A központ várja az ide látogatókat,
ahol programszervezô iroda, népi konyha búbos kemen-
cével, állandó ökotermék bemutató és vásár, népi fafara-
gó mûhely, valamint számos érdekesség található.

Az ünneplôket az alapítvány a kemence udvar finomsá-
gaival, langallóval, pogácsával, limonádéval látta ven-
dégül. A Majorka a Balaton Nagyberekért Közhasznú Ala-
pítvány ez úton is köszöni a résztvevôk jelenlétét és mind
erkölcsi, mind anyagi támogatását.
Majorka a Balaton Nagyberekért Közhasznú Alapítvány

A Két Kakas 
Agroturisztikai Központ átadó ünnepsége
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Imre-majorban, népszerûbb nevén
„Majorkán”, a Majorka a Balaton
Nagyberekért Közhasznú Alapítvány
szervezésében 2015. június 7-én, a
Majorkai Juniális rendezvény kereté-
ben került sor az itt felállított feszület
ünnepélyes avatására. A Hunyady
Udvar kapujában felállított feszületet
dr. Orbán István, a MAGYISZ nyugal-
mazott elnöke adományozta az Imre-

majorban élô kis közösség számára,
amely az alapítvány támogatásával
került végleges helyére.
Az avatási ünnepséget Tóth István,
az alapítvány kiemelt támogatója nyi-
totta meg, üdvözölve a megjelente-
ket. Az ünnepség a Himnusz közös
eléneklésével vette kezdetét, majd
Antics László, az alapítvány alapítója
köszöntötte a résztvevôket. A felállí-

tott kereszt jelentôségét méltatta, és
ennek kapcsán a Nagyberek száz-
éves múltjáról – közte a névadó
Hunyadyak település sorsát jobbító
munkájáról – illetve a majorság
jelenérôl, valamint remélt jobb jövô-
jérôl beszélt. Nagy hangsúllyal emel-
te ki a településrész fejlôdésének a
lehetôségeit, utalva a turizmus, és
ezen belül is az agroturizmus szere-
pének fontosságára.
A felállított feszületet Bolla István
atya, Balatonfenyves katolikus plébá-
nosa közös ima mellett szentelte fel.
A továbbiakban a feszületet adomá-
nyozó dr. Orbán István méltatta az
alapítvány tevékenységét és annak
közösséget formáló fontosságát,
majd a leleplezésre került sor.
Ezt követôen Móring József Attila, or-
szággyûlési képviselô elismerôen
szólt az alapítvány tevékenységérôl,
valamint a keresztrôl, mint a helyi
közösséget és a betérô vándort 
egyaránt vigyázó, oltalmazó jelkép
fontosságáról, amely mostantól a
Hunyady Udvar kapujában is betölti
történelmi, közösséget formáló sze-
repét. Kapcsolódva a következô áta-
dó ünnepséghez, avató beszédében
kiemelte a turizmus, ezen belül is az
agroturizmus fontosságát, amelynek
megvalósítása különös jelentôséggel
bírhat ebben a régióban. A képviselô
szavait a helyi diákok verses felolva-
sása követte, majd Takács Judit, ala-
pítványi munkatárs által elôadott,
Wass Albert: Kereszt alatt címû ver-
sét hallgatták meg a jelenlévôk.

Majorka a Balaton Nagyberekért 
Közhasznú Alapítvány

Feszület avatás „Majorkán”
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Programjaink a nyárelôn
Óvodánkban június 2-án tartottuk meg a gyermeknapot, amit már
egyszer az idôjárás viszontagságai miatt, el kellett halasztanunk.
Ezen a napon viszont nagyon kedvezett a jó idô a szabadtéri
programokhoz.
A délutánt a májusfa kitáncolásával kezdtük. A hangulat fokozá-
sában segítségünkre volt a balatonszentgyörgyi Kisbalaton Tánc-
együttes két fiatal táncosa.

A késôbbiekben kipróbálhatták a gyerekek a korongozás fortélya-
it, népi gyermekjátékokkal ismerkedhettek, lovaskocsikázhattak
Czanka Dóri irányításával, pónin lovagolhattak kedvükre, és még
egy igazi traktorra is felülhettek – Biczó Zsolt jóvoltából.
Ügyes kezû anyukák különféle csillámtetoválásokat varázsoltak
gyermekik karjára, aminek nagyon nagy sikere volt. Aki még ezek
után sem fáradt el kellôképpen, az birtokba vehette a két hatal-
mas légvárat is.
A délután folyamán természetesen az eszem-iszom sem marad-
hatott el: szomjunkat finom szörppel csillapítottuk, majd hot-dog-
gal és kétféle palacsintával kínáltuk gyermekeinket és vendége-
inket is.
Jó hangulatban telt el a nap, a kicsik nagyon jól érezték magukat!
Június 6-án elballagtak nagycsoportosaink, búcsút vettek az
óvodától. A hagyományainktól eltérôen, az idén a kiscsoportosok
az év közben tanult mondókákból, dalos körjátékokból adtak elô
egy kis ízelítôt. A középsô- és nagycsoportosok pedig gyönyörû
néptáncukkal varázsolták el a vendégeket. Nem maradhattak el
természetesen a megható búcsúzóversek sem.
A csodaszép ballagási tarisznyákért ezúton fejezzük ki köszöne-
tünket Jánosházi Kati néninek!
A rendezvény lezárásaként egy-egy szelet tortával vendégel- 
tük meg a kicsiket, amit nagyon köszönünk Barnaki Lajosné, 
Katinak!
A hónap közepén kirándulást szerveztünk a fenyves-alsói kis
strandra, ahol kedvükre játszhattak a gyerekek a szabadtéri játé-
kokkal, majd Rosta Géza barátunk is csatlakozott hozzánk, és a
Balaton partján együtt zenéltünk, énekeltünk. A hûsítô bodza
szörpöt és a finom pizzát Haszon Zsolt büféjében fogyasztottuk
el, amit ezúton is köszönünk!
Továbbá nagyon köszönjük mindhárom program szervezésében
és lebonyolításában az SZMK önzetlen segítségét és munkáját!
A nyári szünetre kellemes pihenést, élményekben gazdag vaká-
ciózást kívánunk mindenkinek!

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

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

– Kócsa Mátyás ács-állványozó mester
vállalom régi tetôk felújítását, új
tetôszerkezetek ácsolását, fedését,
valamint belsô burkolást és gipszkar-
tonozást, kerti pihenôk, teraszok, ko-
csibeállók elkészítését. Balatonfeny-
ves, Rákóczi u. 2., tel.: 30/387-6573.

– MINDEN AMI VILLANYSZERELÉS!
Farkas András villanyszerelô Laká-
sok, házak, irodák, üzletek, mûhe-
lyek villanyszerelése. Fogyasztás-
mérô helyek készítése. Éves felül-
vizsgálatok. Telefon: 30/275-1577,
farek01@gmail.com Balatonfenyves,
Fenyvesi u. 214.

– Számítógépek javítását, karbantartá-
sát vállalom. Orbán János Telefon:
70/379-8301.

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

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

– Parketta lerakást, lakkozást, lakások,
nyílászárók festését-mázolását, és
egyéb ingatlan körüli javítási és kar-
bantartási 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.

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

– Marcali Szegedi utcában 2 szoba
összkomfortos lakás garázzsal el-
adó. Irányár: 8,5 millió. Érd.: 20/445-
9730-as telefonon 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 eladó.
Érd.: 85/460-011 az esti órákban.

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

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

– Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklôdôket,
hogy a Fenyves Termál 2008 Kft. a
tulajdonában lévô ingatlanán a 7-es
út mellett (volt go-kart pálya), meg-
nyitotta piacát kedd, péntek, vasár-
nap napokon 6.00 órától 12.00 óráig.

– Tájékoztatjuk a sport és tenisz ked-
velôket  arról, hogy május 15-tôl újra
használatba és birtokba vehetôek a
Berek-Teke mögött meglévô és felújí-
tott 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 nyit-
va tart!

– Tanárnô tanulói felkészítést vállal
matematika és kémia tárgyakból.
70/541-30-42.

– B.fenyvesen eladó kitûnô állapotban,
olcsón 2 db. fotelágy és 1 db. moso-

gatószekrény csepegtetôtálcás, zo-
máncozott. Érd.: 20/491-9702.

– Eladó Keszthelyen 6 lakásos társas-
házban I. emeleteti  54 m2-es cirkó-
fûtéses, újszerû, még nem lakott
lakás. Fedett gépkocsi beállóval, a
kastélyhoz közel. Érd.: 20/992-5103.

– Balatonfenyvesen külterületen, a régi
7 es út mellett 1,4 ha rét eladó. Ér-
deklôdni: 85/460-295 és 30/287-7852.

– Eladó 1 db új (1,5 × 2,3 m) szép
szônyeg ár: 15 000 Hozzá illô 2 db
(0,8 × 1,5 m ) szônyeg ár: 4000 Ft/db
Továbbá 1,8 × 2 m ágybetét ár:
25 000 Ft, és 20-as gyerek kerékpár
ár: 25 000 Ft Érd.: 30/520-4789
Potecz Iparcikkben.

– Bútorok eladók! Tömörfa fenyô 
ágykeretek rugós szivacsbetéttel,
200 × 90-es méretben eladók (kettô
darab egyforma ágy, az egyikhez 
kihúzható görgôs tömörfa ágynemû-
tartó is tartozik), egyenként 15 000
Ft-os áron (ágynemûtartó: 5000 Ft).
Ugyanitt bükk színû 5 fiókos tároló-
szekrény (kb. 100 × 40 × 60) 20 000 Ft-
ért eladó. Tel.: 30/929-3819 (Balaton-
fenyves).

– Jó állapotban lévô számítógépes
asztal forgós székkel eladó. Tel.:
30/545-8098.

– Jó állapotú, tiszta lakókocsit keresek
megvételre Balatonfenyvesen. Tel.:
70/547-4022.

– ELADÓ egy jó állapotú, fehér, IKEA
KANAPÉÁGY 18 000 Ft-ért. (Mérete:
240 × 110). Érd.: a 20/220-1376-os
telefonszámon lehet.

– Pernecz József ács-állványozó, vál-
lalom régi tetôk felújítását, belsô
tetôterek, falak burkolását, teraszok,
tornácok, autóbeállók, pavilonok ké-
szítését. Tel.: 70/347-0954.

Az apróhirdetések közzététele díjmen-
tes, a hirdetések tartalmáért felelôs-
séget nem vállalunk!

APRÓ

Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt

háziorvos
Hétfôtôl – péntekig 8–11 és 13–14 óra között

Gyermekorvosi rendelés
Dr. Merényi Éva
gyermekorvos

Hétfô, Szerda, Péntek 12.30–13.30 óráig

Ügyeleti ellátás
Munkanapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig,
Hétvégén és ünnepnapokon a nap 24 órájában.

Cím: Egészségügyi Kht. Fonyód, Szent István u. 23.
Tel.: 85/360-050

GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE 2015
Július 6–12.

Három Királyok Gyógyszertár Balatonboglár

Július 13–19.
Mária Gyógyszertár Balatonlelle

Július 20–26.
Arany Kígyó Gyógyszertár Balatonboglár

Július 27–augusztus 2.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár Fonyód

Augusztus 3–9.
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves

Ügyeleti idô zárástól az alábbi idôpontig:
2015.07.01–2015.08.31.: H–V: 22 óra
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NYÁRI MOZI IDÉN IS!
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