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Hatvan év. Hat évtized. Két emberöltô telt el azóta,
hogy a magyarság kimondja: elég! Elég volt az idegen
ideológia ámokfutásából, elég a nép nyomorgatásából,
a kitelepítésekbôl, egyáltalán abból az életbôl, amit a
Szovjetúnió kézi vezérlésével annak vazallusai kény-
szerítettek a magyarra.
A kilencvenes esztendôktôl már nyíltan lehetett az akko-
ri történésekrôl beszélni, meg-
szólaltak olyanok is, akik addig
mély hallgatásba burkolództak.
Sokat sokféleképpen hallot-
tunk az eseményekrôl, feldol-
gozták, bemutatták, filmek ké-
szültek. Elsôsorban a fôvárosi
történésekkel foglalkoztak.
Most rendhagyó módon igyek-
szem a helyi a fenyvesi vonat-
kozásokat is szerény ismerete-
im szerint megmutatni.
Mint tudjuk Balatonfenyves te-
rülete akkor más-más települé-
sekhez tartozott. A csatornától
keletre, a Fonyód felé esô tele-
pülésrész Fonyód községhez,
míg a nyugatra lévô terület (a
két rész közel egyforma nagy-
ságú, bár akkor is a nyugati te-
rületen éltek többen) Kereszt-
úrhoz – közigazgatásilag.
Azt is meg kell jegyeznem,
hogy a két rész nem is minden-
ben értett egyet, sôt tudunk
összetûzésekrôl is. De közben
Fenyves egyhanguan morzsol-
ta a maga álmos, bizalmatlan
gyanakvó ôszi életét. Sötétedéskor beláncolták a kis-
kapukat, elengedték a kutyát, közvilágítás csak nyo-
mokban.
Az Állami Gazdaságban Igaz, az Állami Gazdaságban
már igen sokan dolgoztak, de a néhány éve még mû-
ködô rabtelep rémisztô árnyként telepedett a falura, ami
tulajdonképpen nem is volt az.
Nagyon csekély számú „ôslakos” és a gazdaság munka-
helyeinek köszönhetôen az ország szinte minden
részébôl ide költözött, egymást nem ismerô emberek –
ami szinte lehetetlenné tette az ötvenhatos októberi
mozgolódást is. Mindenki tartott a másiktól.
Tudni lehet, hogy voltak fenyvesi fiatalok, akik Fonyó-
don, illetve Keresztúron részt vettek valamilyen moz-
golódásban, de mivel ezeken a helyeken sem volt iga-

zán tömegbázisa a forradalomnak, nem sokat lehet errôl
sem tudni.
Itt nálunk a Kisvasút épületében alakult meg a Munkás-
tanács, melyrôl emléktáblával meg is emlékeztünk, sôt
oly fontosnak tartjuk, hogy évek óta ott tartjuk az októ-
ber 23-i megemlékezésünk záró mozzanatát, a koszorú-
zást, melyben részt vesz a hatvan évvel ezelôtti gyûlé-

sen verset mondó fiatalember,
Szilák Endre (aki ma már ki-
lencvenedik évén is túl van –
adja Isten, hogy még sokáig
köztünk legyen).
Megalakult hát itt a Munkásta-
nács, fiataljaink a szomszéd tele-
püléseken vettek részt a mozgo-
lódásban, sajnos sokan elhagy-
ták az országot, persze olyanok
is voltak, akik az akkori háztartá-
si teendôket fontosabbnak tartot-
ták, és mivel nem folyt le idôben
a pálinka, itthon maradtak…
Mosolyog az ember az ilyen tör-
téneteken, de volt ilyen, és ezt
az érintett mesélte el nekem.
Ahogy a menekülôk hosszú so-
rát az akkor még makadám bur-
kolatú Fô (Fenyvesi) utcában
vonulókét, vagy az édesapám
által a ház elôtti buxus bokorból
megszámolt orosz tankokat.
Ötvenkettôrôl mesélt! Ez a
harckocsi oszlop megállt Fo-
nyódon a mai Rendôrség elôtt,
és a parancsnok Szuezt keres-
te… – Furcsállhatjuk, de tudva

lévô hogy akkor éppen a szuezi válság vonta el az
ENSZ figyelmét a magyarországi eseményekrôl.
Ezek a harckocsik a sármelléki repteret védeni vonultak
át a falun.
Nálunk? Mondták, hogy minden hajnalban járta az utcá-
kat egy lefüggönyözött Pobeda, begyûjtötte a megbíz-
hatatlanokat (az elôzô rendszer hivatalnokait, katonáit).
Elvitte ôket, majd valamikor hazakerültek, és ez így
ment sokáig. Forradalom és Szabadságharc, annak
fenyvesi történéseinek szilánkjai.
Emlékezzünk, és emlékeztessünk a hôsökre névvel és
név nélkül. Ünnepeljünk. Nélkülük ma nem tarthatnánk
itt, mert az tény, hogy ekkor kapott halálos sebet az ak-
kori rendszer, igaz csak több mint három évtized után
pusztult bele… Lombár Gábor
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Szeptember 19-én adtuk át a VIRÁGGAL A TISZTA
FENYVESÉRT 2016. évi településszépítô verseny
díjait.
A Balatonfenyves legvirágosabb udvara címet nyer-
te Máté Józsefné Imremajor Északi u. 1/a alatti 
takaros portája.
A Balatonfenyves virágos udvara címet nyerte 
el Egyed Józsefné (Vörösmarty u. 44.), Végh
Józsefné (Fenyvesi utca 130.), Papp Miklós
(Dráva utca 63.), Barka Attila (Lobogó utca 3.),
Halász Jánosné (Dráva utca 3.), Elekesné Fa-
zekas Edina (Úttörô köz), Horváth József Vörös-
marty út 144.). A Balatonfenyves legvirágosabb
nyaralója címet Klockniczer Antalné (Fenyvesi 
utca 151.) nyerte el. A Balatonfenyves legvirá-
gosabb elôkertje címet nyerte: Dr. Csányi Gyula
(Gólya utca 15.).
A Balatonfenyves legvirágosabb szálláshelye címet
nyerte: Czobor József (Csokonai u. 50.). A Ba-
latonfenyves virágos szálláshelye címet nyerte:
Kanizsai Roland (Roland apartman-ház). A Ba-
latonfenyves legvirágosabb vendéglôje címet nyer-
te: Ambrus Zoltán (Pozsonyi utca, NÁDAS büfé).
A Balatonfenyves virágos vendéglôje címet nyerte:
Kanizsai Roland (Paprika csárda).
A Virággal Balatonfenyvesért különdíjat Perneczné
Egyed Angelika (Kossuth Lajos utca 7.) nyerte el.

Komlai Antal 
kertészmérnök – tanár 

A Virággal Balatonfenyvesért 
támogatója és értékelô bizottsága tagja

A második év mérlege
Mint azt tudjuk, 2014. október 12-én volt a legutóbbi önkor-
mányzati választás, amikor öt esztendôre megválaszthattuk
Balatonfenyves vezetô testületét, polgármesterét, képvise-
lôit. Tavaly a Fenyvesi Újság novemberi számában adtam
számot az eltelt egy év történéseirôl, és úgy gondolom,
hogy ezt megteszem minden „évfordulón”, Meggyôzôdé-
sem, hogy nem csak akkor kell tájékoztatást adni (és egyál-
talán a település kérdéseirôl számot adni), amikor a válasz-
tások közelegnek, hanem akár évrôl évre értékelve, leírva
az eredményeket (és az esetleges kudarcokat is). Az elsô
egyben legfontosabb eredmény, hogy elkészült, és megnyi-
tották a Fenyves Yacht Clubot (FYC), egyszerûbben fogal-
mazva: a kikötôt. Már túl vagyunk néhány nívós, és foly-
tatandó rendezvényen is, ilyen volt a Triatlon mix váltó or-
szágos rendezvényének utolsó napja, valamit a méltán
nagy sikert arató Veterán jármû találkozó (Úton, vizen és a
levegôben Balatonfenyvesen).
Ma már a létesítmény alkalmazottainak meghatárózó része
helyi (információim szerint mintegy húsz fô), akik egész esz-
tendôre találtak munkát itthon. Velük is nehéz lenne elhitet-
ni, hogy egy felesleges beruházás ad számukra lakóhe-
lyükön boldogulást. A létesítményben több cég rendezett
már elsôsorban hétvégi rendezvényt, felkészítést, ami szá-
munkra örömteli.
Elkészült, jó minôségben megépült a strand déli határát is
jelentô Balaton part utca, mely része volt a kikötôvel együtt
a választási prioritásoknak. Több pályázatot készítettünk el
és nyújtottunk be, melyek mind azon feladatok megvalósítá-
sát szolgálják, amelyeket rendre fontosnak ítéltünk.
A KEOP keretében pályázatuk Fenyves csapadékvíz prob-
lémáinak kezelésére mintegy 260 millió forint értékben, 
valamint 650 milliót szeretnénk nyerni a Központi Fômajor
(Imre major) és Csiszta fürdô közötti kisvasúti pálya felújítá-
sára. Ezen pályázatok még nem kerültek elbírálásra.
Ismét pályázunk útjavításokra. Ebben a programban az Ara-
nyosi, a Sopron, a Somogyvári utca egy része, a Pozsonyi
és az István utca teljes szélességben újulhat meg, ami mint-
egy 44 millió forintba kerül. Benyújtottuk az iskola energeti-
kai felújítását célzó pályázatunkat is, valamivel több mint
150 millió forint költséggel.
Természetesen több „apróbb” pályázatunk is fut, köztéri
sportparkokra, a községi konyha felújítására, az önkor-
mányzati ASP rendszer megvalósítására.
Augusztus 20-ra saját erônkbôl kialakítottuk, berendeztük,
és megnyitottuk Fenyves elsô helytörténeti gyûjteményét 
a Kölcsey utcai Mari-Etta villában, nagy sikerrel. Annak
szakmai és fizikai kivitelezésében múlhatatlan érdemeket
szerzett dr. Buza Péter nyaralópolgárunk, helytörténész, a
múzeum megálmodója, dr. Korsós Zoltán fenyvesi nyaraló
polgár, a Természettudományi Múzeum fôigazgatója, Tábor
Róbert fenyvesi fotográfus, valamint kommunális csopor-
tunk munkatársa, Németh Attila.
Aki járja most is a települést látja, hogy folyik a Mária utca 
járdájának mintegy 300 méteren a felújítása, amely e hónap
közepére elkészül, és készülünk természetesen a nyárra,
már a 2017. évire, soha nem lehet elég korán kezdeni.
Egy év múlva ismét számot adok a változásokról, de addig
is bármikor szívesen veszem a kritikát, a véleményt, az öt-
leteket. (Lombár)

Fenyves virágai
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„Ismét elérkezett ideje a szüreti bál-
nak...” – kezdte hirdetményét a kis-
bíró a hagyományos Szüreti Napon,
szeptember 10-én délután. Megtelt a
Kultúrtér érdeklôdôkkel, ahol Lombár
Gábor nyitotta meg a rendezvényt,
melyben elmondta, hogy az elsô szü-
ret 120 éve volt Fenyvesen.
A Nyugdíjas Egyesület Hagyomány-
ôrzô Csoportja ennek megfelelôen
egy szüreti mûsorral készült erre a
nevezetes napra. A délután elsô ré-
szében Operett Gálára került sor,
Oszvald Marika és mûvésztársai
elôadásában.
A színvonalas mûsor után a Nyugdí-
jas Egyesület Hagyományôrzô Cso-
portja megidézte a régi szüretek és
szüreti bálok világát. Szedték a
tôkékrôl a szôlôt, öntötték a puttony-
ba, majd a kádba, ahol egy menyecs-
ke taposta „mesztélláb”, ahogy illik.
A kocsmában már állt a bál és sorra
érkeztek a táncra vágyók. Meg vin-
celléruram a nagy bajuszával, a
csôsz, a bíró és felesége és a két
„pernahajder”, akik elôtte a szôlôt
meglopták. (Meg is lett a büntetés, ki-
nek bort kellet szívni lopóval, kinek
kanásztáncot járni a hordó tetején.)
Köszönet a szereplôknek, akik egész
nyáron próbára jártak, köszönet a
kellékek készítôinek, kölcsönzôinek
és a hálás közönségnek.
A mûsor után pogácsával, borral és
szôlôvel várták a vendégeket, akik
részt vehettek a felvonuláson. Feldí-
szített lovaskocsikkal indult a menet
a hagyományos útvonalon. Az elsô
megálló a Szôlôskert vendéglô elôtt

volt, ahol már várták a finomságok a
sereget. Majd a Somogyi-porta hívo-
gatta a felvonulókat a rengeteg fi-
nomsággal. Végül a Parti Zóna volt
az utolsó állomás, ahol szintén várt
bennünket az étel és ital. Nagyon sok
köszönet és elismerés a vendéglá-
tóknak (Lepenye család, Somogyi
család és Haszon család), akik évrôl-
évre vállalják ezt a nem kis feladatot.
Este SZÜRETI PARTI DJ Fikidivel
nyújtott mulatási lehetôséget a Zene-
pavilonnál.
A Nyugdíjas Egyesület pedig a ha-
gyományos SZÜRETI BÁLLAL zárta
az ünnepet.
Reméljük jövôre is ellátogatnak hoz-
zánk, és viszik Fenyves jó hírét szer-
te az országban.
Mi szeretettel várunk MINDEN KED-
VES ÉRDEKLÔDÔT !!! 

Baranyai Éva

Kisfenyôk
Azzal az örömteli hírrel jelent-
kezünk ismét az újság hasáb- 
jain, hogy elkezdôdött az újabb,
2016/2017. nevelési év. Hét kis-
gyermekünket engedtünk el az is-
kolába és tizenöt gyermekkel gya-
rapodott a létszámunk! Bizony rég
volt ilyen magas az óvodai gyer-
meklétszám! Már átléptük a bûvös
negyvenet is, mely tavasszal – re-
ményeink szerint – tovább emel-
kedik. Javában zajlik a kicsik be-
szoktatása, mely folyamat telis-tele
van érzelmi viharokkal: örömmel,
büszkeséggel, mosollyal, az elvá-
lás nehézségével, empátiával és
néha könnyekkel… De a sok-sok
türelmet igénylô munka végére
megszületik az okos, együttmû-
ködô, közösségi életre alkalmas kis
óvodás. A nagyobbak mindeközben
már az iskolára készülnek. Sok-sok
érdekes program vár ránk az idén
is: az állatok világnapja, kézmûves
foglalkozások, munkadélutánok,
Márton-napi vásáros vígasság,
szülôk bálja, melyre minden kedves
érdeklôdôt szeretettel várunk!
Örömmel vetjük bele magunkat a
munkába, igyekszünk gyermekeink
számára minél több élményt bizto-
sítani és az óvodahasználó szülôk
megelégedésére szolgálni!

Hackl Szilvia 
óvodavezetô

ROCK AND ROLL
PARTY 
Szeretettel meghívjuk Önt és part-
nerét, barátait a Kisfenyô Óvoda
Jótékonysági Báljára, amelyet
2016.11.19-én, 19.00 órától a Pap-
rika Csárdában tartunk. Zenél az
ORPHEUS BULIZENEKAR. Svéd-
asztalos vacsora, házi sütemé-
nyek, értékes tombolanyeremé-
nyek, meglepetés tánc. Belépô:
3000 Ft/fô, Támogatói jegy: 500 Ft/fô
Jegyek vásárolhatók: a Balaton-
fenyvesi Kisfenyô Óvodában
(85/889-116) illetve Fritzné Veránál
(+36 30/325-1781) A bevételt a
Kisfenyô Óvoda gyermekeire for-
dítjuk.

Báloztak a szüretelôk
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A Balatonfenyvesi Fekete István Álta-
lános Iskolában a 2016. augusztus
31-én megtartott tanévnyitó ünnepély
után szeptember 1-jén 8 osztályban
116 tanuló számára megkezdôdött 
a tanítás. A gyerekeket ebben a tan-
évben is a szakmailag jól felkészült,
tapasztalt kollégák tanítják. Új kolléga
Berkes Andrea tanítónô, aki a len-
gyeltóti iskolából érkezett a távozó
Nagyné Keszte Jolán helyére. Mun-
kájához sok sikert kívánunk. 12 elsô
osztályos tanulónkat Szalai Krisztina
Katalin osztályfônök vette szárnyai
alá. Az elsôsök névsora: Biczó Zsolt,
Bogdán Bianka, Bogdán Kinga,
Hermann Dorka, Kemény Kálmán
Kolos, Kovács Márton, Márkus Oli-
vér, Szalai Réka, Szebényi Lili, 
Tapolcai Máté, Török Noel József,
Verseczki Jázmin Lia.

A tanév néhány fontos dátuma
Elsô tanítási nap: 2016. szeptem- 
ber 1. (csütörtök)
Utolsó tanítási nap: 2017. június 15.
I. félév vége: 2017. január 20.

Félévi értesítô kiosztása:
2017. január 27.
Tanévzáró ünnepély, ballagás:
2017. június 17. (szombat)

Iskolai szünetek
Ôszi szünet: 2016. november 2–4.
A szünet elôtti utolsó tanítási nap:
2016. október 27. (csütörtök), a szü-
net utáni elsô tanítási nap 2016. no-
vember 7. (hétfô) 
Téli szünet: 2016. december 22.–
2017. január 2.
A szünet elôtti utolsó tanítási nap:
2016. december 21. (szerda), a szü-
net utáni elsô tanítási nap 2017. janu-
ár 3. (kedd)
Tavaszi szünet: 2017. április 13–18.
A szünet elôtti utolsó tanítási nap:
2017. április 12. (szerda), elsô tanítá-
si nap 2017. április 19. (szerda) 
Tanítás nélküli munkanap:
2017.03.20.
Fekete István Nap: 2017.04.21.
DÖK nap/Gyermeknap: 2017.05.26.
Az intézmény bemutatását szolgáló
pedagógiai célú nyílt nap idôpontja:
2016. november 15. kedd.

4

Papírgyûjtés
Hagyományainkhoz híven szep-
temberben ismét papírgyûjtésre
hívtuk diákjainkat. Nagy volt a
sürgés-forgás a konténer körül,
folyamatosan érkeztek a papír-
halmok. A gyerekek kivették a
részüket a pakolásból, külön ki-
emelném Bogdán Dániel (8. o.)
és Botos Ádám (7. o.) tanulók
egész napi, szorgalmas munká-
ját. Köszönjük a szülôknek is a
sok fuvart és a segítséget.
A kitartó munkának meglett az
eredménye: 8134 kg papír gyûlt
össze.
Az alsó tagozatosok versenyét a
2. osztály nyerte (1083 kg össze-
sen, 120 kg tanulónként), a felsô
tagozatosokét pedig az 5. osz-
tály (1183 kg összesen, 91 kg ta-
nulónként). Gratulálunk!

Balogh Tünde

A Fekete István Általános Iskola hírei

Hétvégén rendeztük meg Fenyve-
sen a 23. Székely Kupa labdarugó
tornát. 120 éves fennállásunk ün-
nepségsorozatának méltó rendez-
vénye volt a nagyszerû, vidám
hangulatú sportesemény. A mér-
kôzések szüneteiben tréfás vetél-

kedôk, és ügyességi versenyek
színesítették a programot, mely-
nek eredménye alapján az elkö-
vetkezendô egy esztendôben
Sóthy András büszkén viselheti a
120 éves Balatonfenyves legjobb
sörösüveg lövôjének büszke címét.

Ugyancsak egy esztendeig büsz-
kélkedhet Dávid Brigitta a 120
éves Balatonfenyves legszebb lá-
bú labdarugójának dicsô címével.
Hôsies küzdelemben szerezte
meg Zsigmond Ferenc a legszebb
durungbajszú játékosának járó dí-
jat.
101 labdaérintéssel Nieselberger
Ádám lett a dekázó bajnok.
26 induló közül Tornai Benjámin
lett a legjobb 11-es rugó.
A labdarúgó torna legjobb kapusa
az erdélyi Péter Levente, legtech-
nikásabb játékosa Schmidt Gábor
Balatonföldvárról, míg a gólkirályi
címen a kismarosi Rimele Dávid
és Dávid Brigitta osztozott három-
három góllal.
A 23. Székely kupa gyôztese a
Zetelaka csapata lett, a döntôben
látványos mérkôzésen gyôzték le
Balatonföldvár együttesét.
A rendezvény két mérkôzését az
egykori neves elsô osztályú játék-
vezetô, Arany Tamás vezette.
A díjakat a nyári labdarúgó Európa
bajnokság egyik hôse, a százhét-
szeres válogatott Király Gábor lab-
darúgó kapus adta át.

Székely Kupa
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Fülöp Nárcisz

Féligmese
avagy a három
kívánság (4.)
Irénke néni, alias Micike osztályfô-
nökünk volt ötödiktôl, egyébként pe-
dig magyar nyelvtant és irodalmat
tanított a felsô tagozatban. Ez a tan-
tárgy sok gyereknek, fôleg a fiúknak,
nehézséget jelentett. A tanárnô is
szigorú volt. Megkövetelte a tudást.
Nekem nem okozott gondot egyik
sem. Amikor nyelvtan órán feleltem,
az egész osztály fellélegezhetett, az-
nap másra már nem került sor. Ez
nem is feleltetés volt, hanem inkább
beszélgetés, mondhatni értekezés a
tanárnô és közöttem. Úgy merültünk
el az alá- és mellérendelt mondatok
rejtelmeiben, mint Karinthynál a ma-
tematikából brillírozó, stréber kis emi-
nens és az ô tanára. A különbség
mindössze annyi volt, hogy ez szám-
tan órán velem nem fordulhatott vol-
na elô. A matematika – finoman szól-
va – sohasem tartozott az erôssé-
geim közé. Azért errôl is akadna
mondandóm, mert találkoztam egy
olyan tanárral – már a középiskolá-
ban – aki képes volt engem is ráve-
zetni a matematikai gondolkodásra.
Elôtte azonban volt egy másik is, aki
nem tudott, vagy nem is akart és egy
méltatlan, cinikus, soha meg nem bo-
csátható döntésével az én addigi je-

les kis életemet derékba törte. Ezzel
egész további sorsomat is meghatá-
rozta. Hogy ennek mi köze van az én,
akkor még csitri, világszép nôvé-
remhez és az éppen frissen végzett,
ifjú, minket orosz nyelvre oktatni pró-
báló, zöldfülû, pirulós tanárunkhoz,
az is egy tollhegyre kívánkozó törté-
net. De ez már valóban nagyon
messzire vezetne, a felnôttek szöve-
vényes, sokszor érthetetlen világába.
Hát hagyjuk is. Talán majd egyszer…
Az irodalom órákat szerettem a leg-
jobban, meg fogalmazást írni. Gyak-
ran megtörtént, hogy fel is kellett ol-
vasnom az osztálynak ezeket, olyan
jól sikerültek. Egy szép ôszi napon
Irénke néni azzal lepte meg az osz-
tályt, hogy irodalom óra helyett kirán-
dulni vitt bennünket. Nem mentünk
messzire. Úgy negyedórányi séta után,
az országút másik oldalán, lejjebb, a
berek felé megálltunk egy ház elôtt. Itt
lakott Kálmán Pista bácsi, aki gyönyö-
rû fafaragásairól volt híres és még a
népmûvészet mestere címet is kiérde-
melte. Mûvészetét, munkásságát az
egész világon ismerik és elismerik.
Pista bácsi mesélt az életérôl, nekünk

pedig az volt a feladatunk, hogy figyel-
jünk és dolgozatot írjunk róla.
Az asztalán egy kisebb, nagyon szé-
pen faragott, fadobozka állt, ami
késôbb kézrôl-kézre járt. Alaposan
megcsodáltuk. Pista bácsi felajánlot-
ta, hogy akinek a legjobban sikerül a
fogalmazása, az a jó jegy mellé meg-
kaphatja tôle ajándékba ezt a kis re-
mekmûvet. Mindenki nagyon igyeke-
zett. Én is. Olyannyira, hogy sikerült
elnyernem. Ma is itt ôrzöm a szobám-
ban egy polcon. Alján a felirat: „1958.
XI. 22-én kaptam emlékül falunk nép-
mûvészétôl, KÁLMÁN ISTVÁN bácsi-
tól.” Az évek során kétszer is baleset
érte. Véletlenül letört a teteje.
Elsô alkalommal elvittem a készítôjé-
hez, aki szívesen meg is reparálta,
látván, milyen nagy becsben tartom
az ô keze munkáját. A dobozka azóta
sajnos ismét két darabban van. Pista
bácsit már nem kérhetem az újabb ja-
vításra. Tudna valaki segíteni? Fontos
volna! Egy fényképet ôrzök benne.
Annak a fiúnak a képét! A fotó fekete-
fehér. Mára meg is fakult. Nem látszik
rajta, de én tudom, hogy a szeme, a
szeme kék volt. De milyen kék!

DIÁKJAINK
GYÔZTEK!
Harmadszorra rendezték
meg a körzet általános 
iskoláinak kispályás, mû-
füves bajnokságát, a
Fenyves-Kupát. Idén is,
hasonlóan az elôzô évek-
hez, Balatonfenyves csa-
pata lett a kupa birtokosa.
Gratulálunk a felkészítô
tanároknak és a gyerekek-
nek!
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó mester vállalom régi tetôk felújítását, új tetôszer-
kezetek ácsolását, fedését, valamint belsô burkolást és gipszkartonozást, kerti
pihenôk, teraszok, kocsibeállók elkészítését. Balatonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.:
30/387-6573.

– MINDEN AMI VILLANYSZERELÉS! Farkas András villanyszerelô. Lakások, házak,
irodák, üzletek, mûhelyek villanyszerelése. Fogyasztásmérô helyek készítése. Éves
felülvizsgálatok. 30/275-1577, farek01@gmail.com Balatonfenyves, Fenyvesi u. 214.

– Számítógépek javítását, karbantartását vállalom. Orbán János 70/379-8301.
– Kômûves és burkoló munkát vállalok. Zrínyi Péter – 70/334-9402.
– Parketta lerakást, lakkozást, lakások, nyílászárók festését-mázolását, és egyéb ingat-

lan 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.

– 830 darab békéscsabai használt tetôcserép eladó. Tel.: 30/403-0181; 30/551-8359.
– Legyen tisztában értékeivel! Nagy tapasztalattal, becsüsi végzettséggel, helyi la-

kosként segítek régi tárgyai értékének megállapításában, értékesítési tanácsadás-
sal, díjtalan kiszállással. Telefon: 30/939-1039 Bózsing György, Dráva utca 70.

– Pernecz József ács-állványozó, vállalom régi tetôk felújítását, belsô tetôterek, falak
burkolását, teraszok, tornácok, autóbeállók, pavilonok készítését.Tel.: 70/347-0951.

– Balatonfenyvesen állomásközeli tehermentes 880 m2-es építési telek eladó. CSOK
igénybe vehetô. Irányár: 4,2 M. Tel.: 93/313-185.

– Pári Tamás villanyszerelô vállalom: lakóépületek, üzletek és egyéb gyengeára- 
mú munkálatait! Ingyenes árajánlat készítés!! Telefon: 30/677-7634 E-mail:
kucko96@vipmail.hu

– Festés-mázolást, hôszigetelést, fûnyírást vállalok. 30/951-6569.
– Ha kerttel akad gondja, Schurcz megoldja! Kertépítés, kertfenntartás, veszélyes fa

kivágás. 30/432-1073.
– Vízvezeték szerelés, bádogozás, zöld övezet kezelés. 30/261-6308.
– Villanybojlerok javítása, tisztítása, mosógépek, mosogatógépek, elektromos háztar-

tási gépek javítása Kránicz István 30/904-4527 Balatonfenyves. Hétvégén is.
– Ezermester javít kerékpárokat, háztartási kisgépeket, lemezjátszót, videót. Mindig

Tv setabox telepítés, hangolás, beállítás. Csak kisegítô tevékenység elszámoló
számlával. 70/602-5203.

– Gépi földmunka, fuvarozás, építôanyag kereskedés. Fenyves kft. 8646 Balatonfeny-
ves, Nimród u. 32 (új temetô mellett) Tel.: 30/956-8858, 85/560-142.

– Fenyvesi Peca Pont 8646 Balatonfenyves, Vörösmarty u. 43. www.fenyvesipecapont.hu
tel: 20/258-8600 Élôcsalik, etetôanyagok horgászbotok szerelékek horgászfelsze-
relések.

– Balatonfenyvesen, a központhoz közel eladó családi házat keresek. 30/901-0203.
– Balatonfenyvesen használt, kíváló állapotú 160 × 200-as franciaágy ill. 160 literes,

fagyasztós ZANUSSI hûtôszekrény eladó. Érd.: 20/491-9702.
– Eladó két lapos gáztûzhely, 2 db 11 kg-os palack. Tel.: 70/271-6560.
– Német gyártású mûanyag vitorlás 9,9 m2 vitorla területû teljes felszereléssel, von-

tatóhorgos utánfutóval egy pár evezôvel 200 000 Ft-ért eladó. 30/408-5211.
– Két személyes túra kajak megkímélt újszerû állapotban eladó.100 000 Ft. 30/408-5211.
– Eladó Chicco babakocsi esernyôre összecsukható, minden tartozékkal. 30/520-4789.
– Üdülô felszámolásból 240 l hûtô 3 fiókos fagyasztóval, 160 l fagyasztó szekrény 

3 fiókos, 2 medencés króm mosogató tálca, beépíthetô króm páraelszívó, 2 db 
új állapotú olajradiátor, nôi kerékpár, 37 cm televízió, ágynemûgarnitúrák. Érd.:
20/917-4300.

– KERESEK megvételre kisebb méretû kályhát, sparheltet. Ár: megegyezés szerint.
Tel.: 20/239-4321.

– Koszorú árusítás Balatonfenyvesen a Nimród u. 33. sz. alatt a temetô utcájában.
Szárazvirágos, selyemvirágos kisebb-nagyobb koszorúk, kosarak. Nyitva október
10-tôl november 1-ig 8–16.00 óráig. Elekesné Fazekas Edina 30/577-9849, 
30/417-5485.

– 105 × 65 cm-es fém fehér zománcozott ülô fürdôkád. Új, nem volt még beépítve. Fele
árért: 10 000 Ft. Tel.: 30/384-5956.

Az apróhirdetések közzététele díjmentes, a hirdetések tartalmáért felelôsséget nem
vállalunk!

APRÓ Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt

háziorvos
Balatonfenyves Bocskai tér 1.

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 2016

Október 3–9.
Magyar Korona Gyógyszertár

Balatonlelle
Október 10–16.

Három Királyok Gyógyszertár
Balatonboglár   

Október 17–23.
Mária Gyógyszertár Balatonlelle

Október 24–30.
Arany Kígyó Gyógyszertár Balatonboglár

Október 31.–november 6.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár Fonyód

November 7–13.
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves

Ügyeleti idô zárástól az alábbi idôpontig:
2016.09.01.–2016.12.31.: H–P: 20 óra, 
szombat: 14 óra, vasárnap és ünnep-

napokon 12 óra.

A Balatonfenyvesi Turisztikai
Egyesület a 2017-es nyári sze-
zonra nyelvtudással és helyisme-
rettel rendelkezô fiatalokat keres
turisztikai információs irodai,
illetve vízibicikli-kölcsönzôi fel-
adatok ellátására. Jelentkezni ön-
életrajz leadásával lehet az egye-
sület irodájában (Kölcsey u. 14.).

A „Fenyvesi Foltosok” kézimunkaklub
várja régi és új tagjait csütörtökön-
ként kilenc órára a Községi Könyv-
tárban tartandó foglalkozásaikra.

Novemberi számunk 
lapzártája október 20.
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Ez a ház mindenkié
Három hónapja nyitott a Fenyves Yacht Club kikötô és szállo-
da, ahol 18 szobával, étteremmel és a mélyföldszinten él-
ményközponttal várják a vendégeket egész évben. Az elsô
szezonról Boldizsár Péter szállodaigazgatót kérdeztük.

– Ezt a szállodát a nulláról kellett elindítani, mi okozta a legnagyobb
nehézséget? 
– A legnehezebb talán a megfelelô képzettségû és elkötelezettségû sze-
mélyzet megtalálása volt, mind a szakmunka, mint szakképesítést nem
igénylô területeken. Csak nyár közepére tudtuk összeállítani a csapatot,
pedig már nyár elején kinyitottunk, és még mindig van ahol emberhiány-
nyal küzdünk, például kevés a szakács. A szálloda jelenleg 25 fônek ad
munkát éves mûködésben, de ha jövôre a terveknek megfelelôen nô a for-
galmunk, szezonális dolgozókkal is bôvítenünk kell majd.
– Ha valaki erre járt nyáron, gyakori kép volt, hogy itt-ott még munká-
sok dolgoznak, de a teraszon már folyik a kiszolgálás és érkeznek a
vendégek. Hogyan értékeli az elsô szezont?
– A nyitás körül még az építéssel voltunk elfoglalva, és ahhoz képest, hogy
lényegében egy teljesen új ház vagyunk új profillal itt Fenyvesen és a kör-
nyéken, azt gondolom, hogy egész jól teljesítettünk. Talán kicsit korábban
kellett volna egy-két területen lépnünk, és sokszor kényszerpályán mozog-
tunk emiatt, de ezeket is sikerült megoldani. Most ôsszel jött el az az idô,
hogy a jövô szezonra már alaposabb elôkészületekkel, képzésekkel, ter-
vekkel tudjunk készülni.
– Mik a tervek jövôre? 
– A meglévô technikai, szervezeti hiányosságokat ki kell küszöbölnünk és
fokozottabb hangsúlyt kell fektetni a konferencia turizmusra, esküvôkre, 
céges rendezvényekre. Remélem, hogy  jövôre sokkal jobb eredményeket
tudunk eléri, azon túl, hogy a mostaniakra is büszkék lehetünk, de ez 
még messze nem az, amit ebbôl a házból ki lehet hozni és amit ki is fo-
gunk hozni.
– Számos szállodát igazgatott már, ez miben más? Mit emelne ki a
Fenyves Yacht Club Hotel elônyeként? 
– Nem érdemes összehasonlítani más szállodákkal, hiszen más egy 
wellness vagy egy lovasturizmusra építô szálloda, mint például ez, ahol a
vitorlástársadalomra fókuszálunk az egyéni vendégek és a rendezvények
mellett. Amit mindenképp kihangsúlyoznék az a komplexitása. Ez nem
csak egy szálloda, hanem egy pub, egy étterem és egy szórakoztató köz-
pont, ami mindenki elôtt nyitva áll. Nem csak a hajósoké, vagy a turistáké,
hanem mindenkié.
– A szezonnak vége, mit tartogat a szálloda a most következô ôszi-
téli idôszakra?
– Eddig fôleg turisták és üdülôtulajdonosok voltak a vendégeink, de termé-
szetesen várjuk a helyi lakosokat is, és nem csak most, hanem egész 
évben. Akár a szórakoztató központunk – ahol bowlingpálya, billiárd, 
darts és csocsó található – akár a konferencia termünk, drinkbárunk, mind
alkalmas arra, hogy itt kikapcsolódhassanak. De jó helyszín vagyunk egy
családi rendezvényhez, esküvôhöz, születésnapi vagy névnapi találko-
zóhoz is.
– Programokat említett, egész pontosan mire gondolt?
– Konkrét alkalmakhoz illô programokat tervezünk, így október végére tök-
fesztivált, tökfaragó versenyt, novemberben Márton-napot és persze tema-
tikus gasztrohétvégéket, valamint gyerekprogramokat. Az adventi idô-
szakra is sok ötletünk van, olyan események, amelyeken a helyi, környék-
beli családok is szívesen vesznek majd részt. Errôl szórólapon és itt az 
újság hasábjain is tájékoztatjuk majd az érdeklôdôket. (E. L.)

Ôszi programok
A III. Nagybereki Töpörtyû 

Fesztivált 
2016. október 29-én (szombaton)
rendezik Balatonfenyves Imre ma-
jorban. Csapatok jelentkezését a
20/445-5083 telefonszámon várják
a szervezôk.

*
Színek és fények

címmel október 13-án 18 órakor, 
a községháza nagytermében

dr.Vereczkyné Donáth Gyöngyi fes-
tômûvésznek nyílik kiállítása. Meg-
nyitja Lombár Gábor. Közremûkö-
dik az Una Barca énekegyüttes.

*
Töklámpások titka

(október 28–29–30.) 
Vegyél részt egy tökös kalandban! 
Péntek délután kigyúlnak a fények,
és indulhat a kaland. Október
28–30 között keresd meg az ösz-
szes töklámpást a Fenyves Yacht
Clubban, és fejtsd meg kvízünket!
A helyes válaszadók közt 15 000
forint értékû tökös gasztronómiai
felfedezést sorsolunk ki éttermünk
jóvoltából!

A Községi Könyvtár 
nyitvatartási ideje hétfôtôl péntekig

10.00–12.00, 13.00–16.00 óra
telefon: 85/560-330

e-mail:
konyvtar@balatonfenyves.hu

Római katolikus miserend

Szent Erzsébet Plébániatemplom
vasárnap: 10.30

Szûz Mária Szíve templom
vasárnap 09.00 óra

Szent Anna Kápolna
vasárnap: 11.45

Mari-Etta Helytörténeti 
Gyûjtemény 

péntek 16.00–19.00
vasárnap 11.00–13.00

Ettôl eltérô idôpontban elôzetes 
jelentkezés alapján a Községi
Könyvtár nyitva tartási idejében a
fenti elérhetôségein lehet idôpon-
tot egyeztetni.
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Fába faragva

Mint azt elôzô számunkban hírül adtuk, augusztus
végén ismét dolgozott a fafaragó tábor. Pontosab-
ban Tapolcai Sándor szervezésében – aki hosszú
évek óta vállalja ezt a nehéz feladatot – azok a mes-
terek, akik rendszeresen megtisztelik Fenyvest alko-
tásaikkal. Idén a szôlômûvelôk alakjai születtek meg
vésôik nyomán, hogy emléket állíthassunk azoknak,
akik annak idején, százhúsz esztendeje magát te-
lepülésünket is megalkották homoki szôlôtelepíté-
sükkel. A kapukat Dolbert Ferenc, Egres Sándor,
Horváth László, Novák Ádám, Tapolcai Sándor,
Vilhelm László, id. Voegel József, a kapásasszonyt
Kiss János, a férfifigurát Nagy János faragták.
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