
BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam    2015. OKTÓBER

Minden esztendôben az októ-
ber az emlékezések, a tragikus
események felidézésének ideje,
ilyen alkalom történelmünkben
sajnálatos módon több is jutott.
A hónap elején, 6-án emlékez-
tünk az aradiakra, a honvéd tá-
bornokokra, nemzetünk hadere-
jének színe-virágára, akiket a
köztörvényes bûnözôk sorsával
megegyezôen felakasztottak az
Aradi vár árkában – és a többi ál-
dozatra, akiket testileg és lelkileg
is megnyomorított
a császári admi-
nisztráció ôrjöngô
bosszúja, és an-
nak Haynau sze-
mélyében testet
öltött szolgálója.
Gyászol a nemzet
októberben, hiszen
23-án emlékezünk
azon nemzettár-
sainkra, akik 1956-ban, alig több
mint egy évtizeddel a második
világégést követôen, felszegték
a fejüket, és kimondták, hogy
elég – elég az elnyomásból, elég
az idegen hatalom, és ideológia
romboló tobzódásából, mi itt ma-
gunk akarjuk a sorsunkat igaz-
gatni, nem kérünk az életünket
keserítô rendelkezésekbôl, az
érthetetlen, és értelmetlen, em-
bert alázó intézkedésekbôl, azok
végrehajtóiból.
Októberben fejet hajtunk hôseink
emléke, hôstettei elôtt névvel, és
név nélkül, ugyanakkor nézzünk
szembe büszkén azzal is: nincs
miért lehajtani a fejünket, októ-
berben, mindkét esetben meg-
mutattuk a világnak, hogy egy
kis nép is képes a sorsát, ha
idôlegesen is, de a saját kezébe
venni.
Példát adtunk arra, hogy mindkét
alkalommal magunk mellé tudtuk
állítani Európa, de nyugodtan
mondhatjuk: a világszabadságot
szeretô, azt az alapvetô emberi
jognak érzô tömegeit. Még akkor

is, ha akkor még (mindkét eset-
ben) leverték szabadságharcain-
kat. Mert felkelt és, még a leg-
drágábbat, az életét is hajlandó-
ak voltak több ezren ennek érde-
kében adni – áldott legyen áldo-
zatuk, és nevük.
Példát adtunk a világnak, igaz
mindkét esetben magunkra ma-
radtunk a szabadságharcok vég-
sô stádiumában. Nem mert más
szembeszállni 1848–49-ben a
Habsburg-házzal, hadaik az oro-

szokéval vállvetve
taposták vérbe for-
radalmunkat, míg
1956 október–no-
vemberben min-
denki csak beszélt
nemzetünk megse-
gítésérôl, de senki
sem mert szembe
fordulni tettleg is a
Szovjetunióval, an-

nak kipróbált, harcedzett sere-
gével.
Csoda, ami hazánkban történt
1848-ban és 1956-ban, még ha
nem is akkor gyôzedelmeskedett
a szabadságunk harca, de ekkor
már lehetett érezni, hogy a fenn-
álló, és vérrel visszaállított rend-
szerek halálra vannak ítélve.
A 48-as forradalom után követ-
kezett a kiegyezés, amely még
soha nem látott reformokat, vál-
tozásokat hozott.
56 után igaz hogy még néhány
évtizedig dühöngött az erôszak-
kal visszaállított kommunista ide-
ológia, de egyre többen érezték,
tudták, hogy egyszer ennek is
vége szakad, mely be is követ-
kezett, ha több mint harminc év
múlva is, de mint tudjuk, ez egy
nemzet történetében csupán egy
pillanat.
Emlékezzünk, és emlékeztes-
sünk októberi forradalmainkra
büszkén. Ünnepeljünk, ünnepel-
jük nemzetünk szabadságvá-
gyát, és az azért hozott önzetlen
áldozatot. (L. G.)

A VÉRTANÚK NAPJÁN

Október 6-án, az Aradi Vérta-
núk Emléknapján, az 1848–49-
es forradalom és szabadság-
harc leverését követôen Ara-
don kivégzett 13 vértanúra,
valamint az ugyanezen a napon,
Pesten kivégzett gróf Batthyány
Lajosra, Magyarország elsô
független, felelôs kormányának
miniszterelnökére emlékez-
tünk. A községháza elôtti aradi
tizenhármak szoborparkjában
tartott ünnepségünkön beszé-
det mondott Lombár Gábor.
A Fekete István Általános Iskola
és a Zeneiskola növendékei
verssel, zenével, énekkel em-
lékeztek vértanúinkra. Bolla
István Plébános Úrral a közös
ima után a képviselô-testület,
az intézmények, valamint a civil
szervezetek helyezték el az
emlékezés koszorúit. Az ünnep-
ség mécses gyújtással ért
véget.
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2015. szeptember 17-én tartottuk a
képviselô-testület soron következô
munkaterv szerinti ülését, melyen tíz
napirendet tárgyaltunk.
A polgármesteri jelentést a lejárt ha-
táridejû határozatok végrehajtásáról,
az elôzô testületi ülés óta történtekrôl
és a 2015. I. félévi határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentést a testület
elfogadta.
A 2015. I. félévi pénzügyi helyzetrôl
jogszabály alapján nem kötelezô már
a pénzügyi beszámoló elkészítése,
de fontosnak tartjuk, hogy tájékoz-
tató készüljön a témában. A Jogi és
Gazdasági Bizottság a költségvetést
rendben találta. Képviselô-testülete
az önkormányzat 2015. I. félévi pénz-
ügyi helyzetérôl szóló tájékoztatót el-
fogadta. Változások átvezetése tör-
tént a költségvetési rendeletünkben,
ezért azt a testület módosította.

Balatonfenyves Község Önkormány-
zat képviselô-testülete szociális célú
tüzelôanyag vásárlásához kapcsoló-
dóan pályázatot nyújt be, összesen
80 erdei köbméter mennyiségre vo-
natkozóan.
Az Önkormányzat csatlakozott a
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályá-
zathoz, az elôzô évekhez hasonlóan
évi 1,8 millió forint elkülönítésre is
került, ez egy tanuló esetében havi
6000 Ft önkormányzati támogatást
jelent.
A Somogy Megyei Kormányhivatal
felszólítást küldött részünkre, hogy
az Úttörô és Kisdobos utca elnevezé-
seket felül kell vizsgálni, melynek ele-
get kell tennünk. Az ott élôk megkér-
dezése a témában, hogy ôk akar-
ják-e a módosítást, vagy sem, jelen-
leg is tart (ld. felhívásunkat a lapban
és honlapunkon).

A vitorláskikötô területén felmerült egy
bringaközpont kialakításának igénye,
mely kulturált javítási és tisztálkodási
lehetôséget is biztosítana a kerékpá-
rosok számára. A település fôépíté-
szével egyeztettünk a témában, aki
javasolja a kezdeményezés támoga-
tását. A képviselô-testülete hozzájá-
rul ahhoz, hogy az önkormányzat a
Jaksa GT Kft.-vel az együttmûködési
megállapodást megkösse.
A képviselô-testület hozzájárult, hogy
a település közvilágítását jelenleg
végzô Közvil Zrt. egy pályázat kereté-
ben a településen mûködô világító-
testek számát referenciaként abban
szerepeltethesse.
Az iskolában található önkormányzati
szolgálati lakás lakhatóvá tétele meg-
kezdôdött.
A képviselôi kérdések között az isko-
la mûködésével kapcsolatos problé-
mákról hallhattunk, ezeket igyek-
szünk orvosolni. (lombár)

A községházáról jelentjük 

– Balatonfenyves Legtisztább, legtakarosabb portája cí-
met Hosszú Sándorné Tavasz u. 97 szám alatti lakóhá-
za nyerte.

– Balatonfenyves tiszta takaros portája címet nyert
Elekesné Fazekas Edina Úttörô közben lévô ingatlana.

– Balatonfenyves tiszta takaros portája címet nyert
Perneczné Egyed Angelika Kossuth Lajos utca 7. szám
alatti ingatlana.

– Balatonfenyves tiszta takaros portája címet nyert Vörös
Lajosné Nagyváradi u. 2. szám alatti udvara.

– Balatonfenyves tiszta takaros portája címet nyert
Czobor József Csokonai u. 5 szám alatti ingatlana.

– Balatonfenyves tiszta takaros portája címet nyert Papp
Miklós Dráva u. 63 szám alatti ingatlana.

– Balatonfenyves tiszta takaros portája címet nyert Egyed
Józsefné Vörösmarty u. 44. 63 szám alatti udvara.

– Balatonfenyves legtisztább legvirágosabb nyaralója cí-
met Posztós Ferenc Vízház u. 1. szám alatti nyaralója
nyerte.

– Balatonfenyves tiszta virágos nyaralója címet nyert
Klokniczer Antalné Fenyvesi utca 151. szám alatti nya-
ralója.

– Balatonfenyves tiszta virágos nyaralója címet nyert 
Molnár Pálné Dózsa György tér 2. szám alatti kertje, és
elôkertje.

– Balatonfenyves tiszta virágos nyaralója címet nyert 
Dr. Fekete Jánosné Fenyvesi u. 62. szám alatti udvara.

– Balatonfenyves legtisztább legvirágosabb vendéglôje
címet a Fenyvesi utcában lévô Paprika csárda nyerte.

– Balatonfenyves legtisztább legszebb vállalkozás udvara
címet a Szabadi Gumi Vörösmarty u. 18. szám alatti te-
lephelye nyerte.

– Balatonfenyves tiszta virágos vállalkozás udvara címet
nyert a Stefán Kft. Kossuth Lajos utcai telephelye.

– Balatonfenyves legtisztább legvirágosabb szálláshelye
címet a Nimród utcai Hubertus Hof nyerte.

– Balatonfenyves tiszta virágos szálláshelye címet nyer a
Fenyvesi utcai Roland apartman ház.

– Balatonfenyves leggondozottabb utcai elôkertje címet
nyert Dr. Csányi Gyula Gólya u. 15. számú elôkertje.

– A mozgalom különdíját Rónai Béla Halász u.-i udvara
kapta.

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
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Idôsek hónapja
Hagyományainknak megfelelôen, ok-
tóberben, az Idôsek Hónapja kereté-
ben, köszöntöttük településünk nyug-
díjasait. Idén csatlakoztak a fonyódi
Öregek Otthona lakói is. A Kisfenyô
Óvoda gyermekei Kozma Andrea és
Vozik Lajosné felkészítésével verseket
mondtak, tánccal készültek. A Fekete
István Általános Iskola tanulói és pe-
dagógusai nevében Kovácsné Horváth
Éva igazgató köszöntötte verssel
vendégeinket. Az est mûsorán fellé-
pett Sztankovszky Miklós színmûvész,
aki évtizedek óta nyaralópolgárunk,
„Húzzad csak kivilágos virradatig” cí-
mû magyar nóta és operett összeállí-
tásával. Vendégeinket Haszon Zsolt
köszöntötte a képviselô-testület, va-
lamint az önkormányzat nevében.

Ismét 
megszépültünk…
Óvodánkban, a nyári hónapokban
folytattuk a múlt évben elkezdett
felújítási munkálatokat. Miután az
épület új külsôt – szigetelés, új
nyílászárók – kapott, belül is igye-
keztünk megszépíteni a minket
körülvevô közvetlen környeze-
tünket.
A csoportszobáinkat, gyermeke-
ink öltözôit, mosdó helyiségeit, az
aulánkat és a sószobát gyermek-
motívumokkal, mesejelenetekkel
díszítettük.
A dekorációs munkát valamennyi-
ünk közös ismerôse, Vass József
azaz „Vass Jocó” készítette, kö-
zös tervek és elképzelések alap-
ján. A szeptember hatalmas meg-
lepetéssel indult a kis ovisok szá-
mára, de ugyanolyan öröm bujkált
a szülôk arcán is, miután beléptek
a bejárati ajtón…
Boldogan vették birtokukba a ki-
csik az új ovit, és azóta is vígan
játszanak az ismerôs mesefigurák
társaságában. Köszönjük Bala-
tonfenyves Község Önkormány-
zatának és Lombár Gábor polgár-
mester úrnak a támogatást!

Hackl Szilvia 
óvodavezetô

fenyv_okt ber.qxd  2015.10.13.  15:52  Page 3



FENYVESI ÚJSÁG KISBÍRÓ 2015. OKTÓBER

4

„Ha Fenyves, 
akkor mosolyogj!”
Örömmel tapasztaljuk, hogy a négy évvel ez elôtt nyárra megnyitott
információs irodának nagy sikere van. Az idei évben már több mint
11 000 vendég látogatott el hozzánk. Pozitívan értékelik a hozzánk
látogatók, hogy egy helyre kerültek azok a több nyelvû, ingyenes in-
formációs kiadványok, saját programfüzeteink, amelyekbôl kedvükre
válogathatnak. Értékelik, ha a kínált programokkal kapcsolatos véle-
ményüket, észrevételeiket meghallgatjuk, és megpróbáljuk megolda-
ni, vagy egy számukra megfelelô megoldást találni rá.
Igyekszünk minél több, színesebb, látványosabb kiadvánnyal, prog-
ramfüzettel ellátni a turistákat, hogy rossz idô esetén is találhassa-
nak programokat, kikapcsolódási lehetôségeket a Balatonnál. Az in-
formálásban nagy segítségünkre van Balatonfenyves térképe, ben-
ne az utca nevekkel és a szolgáltatókkal. Pillanatok alatt pontos 
információval tudjuk ellátni a kedves vendéget ha, községünkben 
keres valamit.
Sokan örülnének, ha a kisvonat végállomásánál Somogyszentpálon
lenne valami látnivaló, esetleg program a következô vonat visszain-
dulásáig. Nagyon népszerû a Központi strandon, a Csalogány stran-
don és a Balatonfenyves-alsói strandon kiépített ingyenesen hasz-
nálható wi-fi rendszer.
A strandok kapacitása a nyári hónapokban tökéletesen mûködött.
Az idelátogató családos, kisgyermekes vendégek örömmel vették a
nekik kialakított homokos partszakaszt, ahol a kicsik kedvükre játsz-
hattak. Pozitívum az ingyenes strandok és az ingyenes parkolás is,
viszont hiányolják a Központi strandon az értékmegôrzôt. Nagyon
sok vendég, aki kutyával jön nyaralni, rossz néven veszi, hogy ked-
vencükkel a strandokat nem látogathatják. Hiányolják a részükre 
kijelölt, kialakított strandszakaszt (kutyás strandot), ahol kedven-
ceikkel együtt lehetnek. A központi strandon üzemeltetett vízibicikli 
kölcsönzô sikeresen mûködött, a vendégektôl pozitív visszajelzést
kaptunk.
A tavasztól ôszig tartó ingyenes programjainkat sokan látogatták,
nagyon örültek, hogy az idén még több kulturális program volt. Ki-
magasló érdeklôdést mutattak a vendégek az Operett est és a 
Klasszikus zenei est iránt. Nagy volt a látogatottsága a zenepavilon-
nál tartott koncerteknek, táncbemutatóknak is. A tavalyi évben nagy
sikert aratott, nagy tetszést kiváltott Kultkikötô által hozott pénteki,
szombati gyermek program kevésnek bizonyult, így az idén színe-
sebbé tettük még egy hétfôi napon a Bugajakab Vándorszínház
elôadásával.
Kihasználtuk, hogy van egy kertmozink és az idén már több alkalom-
mal vetítettünk filmeket, aminek a Fenyvesen nyaraló magyar vendé-
gek nagyon örültek. Elmondásuk szerint a kertmozinak van egy faj-
ta feelingje, amit mással nem lehet összehasonlítani, és ôk nagyon
örülnek, hogy itt újra élvezhetik ezt a fajta szórakozást. Az idei év volt
az elsô, amikor gyermekfilmeket is vetítettünk, természetesen a gye-
rekek nagy örömére.
Az egyesület által pár évvel ezelôtt megálmodott és megvalósított
Nagyberek túrák iránt az idei évben kimagaslóan nagy volt az érdek-
lôdés. Nagyon sokan kenuztak végig a Nagyberek csatornáin és pat-
tantak kerékpárra, hogy megcsodálják a Fehérvízi Láp csodálatos
növény- és állatvilágát.
Az idei évben annyi pozitív visszajelzést kaptunk, mely a jövôre néz-
ve ösztönzôleg hat a Turisztikai Egyesületre.

Római katolikus miserend
Szent Erzsébet Plébániatemplom:

(Kölcsey u 79.)
Minden hónap elsô csütörtök:

17.00 órakor
Vasárnap: 10.30 órakor

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

Minden hónap elsô péntek:
17.00 – órától Rózsafûzér
17.30 – órától szentmise

Vasárnap: 9.00 órakor

Szent Anna kápolna:
(Alsóbélatelep)

Vasárnap: 11.45 órakor

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

Október 5–11.
Mária Gyógyszertár Balatonlelle

Október 12–18.
Arany Kígyó Gyógyszertár Balatonboglár

Október 19–25.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár Fonyód 

Október 26–november 1.
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves

November 2–8.
Magyar Korona Gyógyszertár Balatonlelle

November 9–15.
Három Királyok Gyógyszertár Balatonboglár   
Ügyeleti idô zárástól az alábbi idôpontig:

2015.09.01.–2015.12.31.: 20 óra, 
Szombat: 14 óra, 

Vasárnap és ünnepnapokon 12 óra
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Sztárunk, 
a kisvasút
Sokadszor rendezte meg – idén
szeptember 5-én, szombaton –
a Balatonfenyvesi GV kisvasút
napját a MÁV Start Zrt. Éppen
olyan gazdag programmal, mint
eddig mindig: az ország leg-
különbözôbb részeirôl érkezô
vasútbarátok és persze a feny-
vesiek legnagyobb örömére.
A kulturális és a kulináris ese-
mények központja – ez is hagyo-
mány – Imremajorban szólította
magához a különvonaton érke-
zôket. Volt gulyás, nóták, sláge-
rek, asszonykórus, agroturiszti-
kai kiállítás, borkóstoló, lovas-
hintózás – és természetesen (ez
már az állomáson, Fenyvesen)
minden rendû és rangú sínhez
kötött jármû és gép: kiállítva.

Fotó: Csertei Gábor (internet)

Bursa Hungarica Felsôoktatási Ösztöndíjpályázat

Felhívjuk azon balatonfenyvesi állandó lakhellyel rendelkezô, a képzési keretidôn belül, teljes idejû nap-
pali tagozaton tanulmányokat folytató felsôoktatási hallgatóink, valamint a 2015/2016. tanévben utolsó
éves, érettségi elôtt álló középiskolásaink figyelmét, akik felsôoktatási intézményben kívánnak tovább
tanulni, hogy ismét lehetôség nyílik a Bursa Hungarica Felsôoktatási Ösztöndíjpályázat keretében ösz-
töndíjra pályázatot benyújtani.

A pályázatot a balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatalban a
http://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx honlapon történô regisztrációt követôen 

kitöltött pályázati ûrlapon, a kötelezô mellékletekkel együtt,
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

Részletes pályázati kiírás, és útmutató www.emet.gov.hu  honlapon található.
A pályázat benyújtásának határideje:

2015. november 09. (Polgármesteri Hivatal)
Balatonfenyves, 2015. szeptember 25.

Lombár Gábor
polgármester
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– „EZERMESTER-SZOLGÁ-
LAT” Háztartási, kerti kisgépe-
ket, csap, kerékpár, motor, ro-
bogó javít! Mindig tv – szerviz,
antennajavítás. Nem szak-
iparos, kisegítô tevékenység.
Csak elszámoló számla. Ba-
latonfenyves Petôfi S. u. 185.
70/602-5203.

– Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk fel-
újítását, új tetôszerkezetek
ácsolását, fedését, valamint
belsô burkolást és gipszkar-
tonozást, kerti pihenôk, tera-
szok, kocsibeállók elkészíté-
sét. Balatonfenyves, Rákóczi
u. 2., tel.: 30/387-6573.

– MINDEN AMI VILLANYSZE-
RELÉS! Farkas András vil-
lanyszerelô Lakások, házak,
irodák, üzletek, mûhelyek vil-
lanyszerelése. Fogyasztás-
mérô helyek készítése. Éves
felülvizsgálatok. 30/275-1577,
farek01@gmail.com Balaton-
fenyves, Fenyvesi u. 214.

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

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

– Szobafestést, tapétázást, hô-
szigetelést vállalok. 30/951-
6569.

– Parketta lerakást, lakkozást,
lakások, nyílászárók festését-
mázolását, és egyéb ingatlan
körüli javítási és karbantartási
munkák elvégzését rövid ha-
táridôvel, jutányos áron, hosz-
szú távra is vállaljuk. „LA-ZO”
házszerviz. Tel.: 30/403-0181
és 30-551-8359.

– SVÉD MASSZÁZS Frissítô
svéd masszázs képzett masz-
szôrtôl. A hét bármely napján,
saját otthonában. Hívjon biza-

lommal és segítségemmel
frissüljön fel testileg, lelkileg.
30/513-7804.

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

– Marcali Szegedi utcában 2 szo-
ba összkomfortos lakás ga-
rázzsal eladó. Irányár: 8,5 mil-
lió. Tel.: 20-445-9730, egész
nap.

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

– SUPERAL ABC Balatonfeny-
ves Fenyvesi u. 79. alatt va-
sárnap is nyitva tart!

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

– Pernecz József ács-állványo-
zó, vállalom régi tetôk felújítá-
sát, belsô tetôterek, falak bur-
kolását, teraszok, tornácok,
autóbeállók, pavilonok készí-
tését. Tel.: 70/347-0951.

– 400 literes Zanussi fagyasztó
láda 35 000 Ft-ért ELADÓ!
Érdeklôdni: Tel.: 30/620-4334.

– ELADÓ HÁZAT KERESÜNK!!
Állandó lakhatásra alkalmas
házat keresünk Balatonfeny-
vesen. Központtól vasútállo-
más, orvos stb., max. 1 km-en
belül, 15 millió Ft.-ig. Tel.:
20/239-4321 E-mail: csalisuli-
do@gmail.com

– Fenyvesi talajban nôtt növé-
nyek, tô- és gyökérsarjak elô-
jegyezhetôk, eladók. Pap Mik-
lós, Dráva utca 63. e-mail:
pappony@gmail.com Telefon:
30/711-5221.

– Konyhakész tûzifa eladó öm-
lesztve, Balatonkeresztúr 25
km-s körzetében tele kocsival
ingyenes kiszállítással. 14 000
Ft/m3, 25 000 Ft/erdei m3.
Kiss Szabó Tímea, Kiss Csa-
ba: 70/629-2726., 70/629-
2167., 20/361-1741. Mennyi-

ségi és minôségi garancia! 
Ha nincs megelégedve, már
pakoljuk is vissza, és adjuk
vissza a vételárat!

– Kiadó, fûthetô házat keresünk
hosszútávra, azonnali költö-
zéssel Balatonfenyves és von-
záskörzetében. Tel.: 30-751-
5235.

– 6 m hosszú, 4,5 méterre kite-
kerhetô falra szerelhetô nap-
ernyô eladó. 30/551-8359.

– Balatonfenyves központjában,
81 m2-es emeleti lakrész ki-
adó, hosszú távra. (2 szoba,
nappali, konyharész, fürdô,
külön WC, gázkonvektoros,
udvar, garázs). Tel.: 70/541-
3042.

– Koszorú, virág árusítás!!! Ér-
tesítem a tisztelt lakosságot,
hogy a kisvasút melletti ko-
szorú értékesítés megszûnt.
Új helyünk a Nimród u. 33.
szám alatt a temetô utcájában
található.
Minden méretû koszorú, cse-
repes krizantém és árvácska
kapható. Nyitás október 12-én.
Nyitva tartás: 7.30–16.30.Vár-
juk kedves régi és új vásárló-
inkat. Elekesné Fazekas Edi-
na. Tel.: 30/577-9849, 30/417-
5485.

Az apróhirdetések közzététele
díjmentes, a hirdetések tartal-
máért felelôsséget nem válla-
lunk!

APRÓ

Novemberi számunk lapzártája

2015. október 20.

A Községi Könyvtár 
nyitva tartási ideje

hétfôtôl péntekig:
10–12, 13–16 óra

telefon: 85/560-330
e-mail:

konyvtar@balatonfenyves.hu
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Elôször, 
színesben, rólunk…
… már tudniillik egy útikönyvben:
1958-ban Balatoni Mindentudó cím-
mel jelent meg az a könyvecske,
amely elsô alkalommal közöl a bé-
dekker irodalomban színes képet
Fenyvesrôl, még ha az egy térkép is.
A hozzá tartozó információkat a tér-
képlap oldalpárja tartalmazza, kivo-
natosan elôadva, amit akkori falunk-
ról a kötet szerkesztôje fontosnak tar-
tott. Hogy Fenyves közigazgatásilag
Fonyódhoz tartozik, hogy két helyen
áll meg itt a vonat, hogy legfôbb ne-
vezetessége a Nagybereki Állami
Gazdaság, ahol – az állattenyésztés
központjának megtekintésére – a
vezetôség kétszer hatvan percben
lehetôséget biztosít, hogy a posta
csak a fürdôidényben mûködik, hogy
van itt fodrász, több kisebb üzlet, s
hogy a fizetôvendég szolgálatról a fo-
nyódi megbízott nyújt tájékoztatást.
A település jeles pontjait – objektu-
mait – 1–8-ig terjedô számsorral mu-
tatja meg a térkép a következôkép-
pen: 1. Balatonfenyves felsô megálló,
2. Balatonfenyves vasútállomás. Vi-
gadó étterem. Mozi, 3. Nagybereki
Állami Gazdaság vasúti végállomá-
sa, 4. Fûzfacsárda, 5. Szöv. Italbolt.
Csárda, 6. Magyar Tenger cukrászda,
7. Üdülôhelyi Iroda (Tanácsi kiren-
deltség), 8. Kupa fogadó. Hát ez vol-
tunk mi 57 esztendôvel ezelôtt. (B. P.)

Felhívás az Úttörô, és Kisdobos utcák lakóinak! 

Tisztelt Utcabéliek, Hölgyeim Uraim!
Furcsa lehet a megszólítás, de mint bizonyára többségük tudja magam is az
Úttörô utca elején lakom, így engem is érintenek az alábbiakban leírtak.
A Somogy megyei Kormányhivatal javasolta, hogy a Kisdobos, és Úttörô utcák
neveit változtassuk meg, mivel azok kifogásolhatóak egy letûnt ideológiára 
emlékeztethetnek.
Az ügyben kikértük a Magyar Tudományos Akadémia illetékes szervezetének
véleményét, melynek végkövetkeztetése, hogy egy településen belül a közte-
rületek elnevezésérôl a képviselô-testület jogosult dönteni.
A testület tagjai úgy tartják helyesnek, ha ebben a kérdésben az érintett utcák-
ban lakók véleményét megismerjük, ebben kérem legyenek a partnereink,
könnyítsék meg döntésünket véleményük közlésével.
Kérem töltse le hinlapunkról a mellékletet, az alján lévô részt töltse ki, és
azt juttassa vissza hozzánk a Községházára 2015. október 20-ig, vagy
dobja be véleményét a hivatal elôterében elhelyezett urnába, vagy írja
meg a balatonfenyves@balatonfenyves.hu email címre.
Köszönettel:

Lombár Gábor
polgármester

A Fonyód–Balatonfenyves 
Alapszolgáltatási Központ 

idén is megszervezi ruhabörzéit
Balatonfenyvesen,

a Kölcsey u. 30. sz. alatt.

Idôpontok 

október 15. (csütörtök)
9.30 órától – 11 óráig, 

november 12. (csütörtök) 
9.30 órától – 11 óráig, 

december 10. (csütörtök) 
9.30 órától – 11 óráig.

Telefon: 06/85-560-212, 
E-mail:

alapszolgaltatas@fonyod.hu.
Nyitva: H–Cs: 8–16, 

P: 8–14 óráig
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FENYVES-KUPA 2015.  

A Balatonfenyvesi Fekete István
Általános Iskola idén is megren-
dezte mûfüves focibajnokságát.
Idén Balatonszentgyörgy, Bala-
tonkeresztúr, Fonyód iskoláinak
harmadik, negyedik, ötödik osztá-
lyos tanulóit fogadta a hazai, feny-
vesi csapat.

1. helyezett: Balatonfenyves
2. helyezett: Balatonkeresztúr
3. helyezett: Fonyód
4. helyezett: Balatonszentgyörgy

Gratulálunk a csapatoknak, külön
a mi gyerekeinknek, és felkészítô
tanáraiknak: Tábor Tamásnénak
és Gyanó Józsefnek!

Szüreti felvonulás és mulatság

Szeptember 12-én, a Turisztikai
Egyesület és az Ezüstfenyô Nyugdí-
jas Egyesület nagy sikerû szüreti
felvonulást rendezett községünk-
ben. A felvonulás elôtt a meghívott
Buzsáki Boszorkányos Néptáncegye-
sület mûsorszámain, valamint a feny-
vesi nyugdíjasok „Áldomás” címû

szokásjátékán szórakozhattak a jelen
levôk. A felvonuláson idén az eddigi
éveket felülmúló számú lovaskocsi,
hintó, és mezôgazdasági kisgép 
vitte körbe a faluban a résztvevôket.
Útközben betértek a Szôlôskert
Vendéglôbe, Somogyi István házá-
hoz, és a fenyves-alsói Party Zónába.

Köszönjük a mindent felülmúló szí-
veslátást a Lepenye családnak, So-
mogyi Istvánnak, és feleségének,
Zsuzsinak, valamint Haszon Zsoltnak
és családjának, hogy a régi szoká-
sokat felelevenítve ünnepelhettünk.
A szüreti vigadozás az esti szüreti
bállal ért véget.
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