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Gyermek született nékünk... Krúdy Gyula: Asz-
szonyságok díja címû regénye egy gyermek születé-
sével zárul. Egy gyermekével, aki áldást hoz minden
szereplôre. Addig vak szenvedélyek, szemforgató
csalások és ámítások irányították életüket, az új élet
megjelenésével azonban minden dolog és szereplô
tisztává és áttetszôvé válik. Béke köszönt az embe-
rekre, megnyílik a lehetôség
arra, hogy újraértelmezzék/
rendezzék eddigi éle tüket.
Amire a regény során vára-
koztak, beteljesedett csak
másképpen… Valamilyen mó-
don mindenkit megérintett a
boldogság…
Ismeretes, hogy a karácsonyi
idô az ádventi (jelentése: 
az Úr eljövetele) idôszakkal
veszi kezdetét. Ebben az idô-
szakban valójában három
eljövetelrôl emlékezünk meg:
a történelmirôl, a kegyelmirôl
és az eszkatológikusról. Az
elsô az Ószövetségre vonat-
kozik, a második a keresz-
tény emberre, a harmadik
pedig az Egyházra. A törté-
nelmi eljövetel azt jelenti,
hogy a bûnbe esett embe-
riség évezredekig várta a
Szabadítót, aki kibékíti egy-
mással Isten és az embert.
Az Egyház most azonosul a
„sötétségben és a halál ár-
nyékában” ülô, leláncolt igazak vágyakozásával.
Elismerjük, hogy mi is rá vagyunk szorulva a megvál-
tásra, és reménykedve emeljük föl fejünket, hallván a
prófétai szót: „Íme, jön az Úr a népek megváltására!”
Az évenként visszatérô Ádvent mintegy élô emlék-
mûve a történeti eljövetelnek. Ezzel az Egyház telje-
síti kötelességét, hogy Isten minden jótéteményét,
így Krisztus elsô eljövetelét is hálaadó emlékezetben
tartsa. Egyben helyes ádventi lelkületet tanul az
Ószövetség igazaitól és prófétáitól. 
A kegyelmi eljövetelben, Krisztus születésének ün-
neplésében valamilyen értelemben évrôl évre „át-
éljük” születésünk tényét, s annak gyümölcsét, az
istengyermekségünket. Ugyanazt hozza el tehát 
az Egyház minden egyes hívének, amit az elsô
Karácsonykor – elvben – az egész emberiségnek
elhozott. Azért elevenítjük föl Ádventben az Ószövet-

ség könyörgô vágyakozását, hogy mi is átéljük lelki
„sötétségünket, rászorultságunkat” a kegyelemre, te-
hát, „fölemeljük lelkünket az Úrhoz”. Kérnünk kell
saját magunk számára is a Szabadító eljövetelét. Így
tölthet majd be minket is Krisztus születésének érde-
mével és sajátos karácsonyi áldásaival. Az Egyház
évrôl évre felkészül Krisztus kegyelmi eljövetelére.

Végül az eszkatológikus eljö-
vetel Krisztus második eljöve-
telére vonatkozik. Várakozá-
sunk már beteljesedett Krisz-
tus születésével, mégis állan-
dó várakozásban élünk. Az
üdvösséget még láthatatlanul
és ezer veszély közt hor- 
dozzuk magunkban. Ma még
reményben élünk. A világ
végén eljön az Emberfia, már
nem gyenge kisgyermekként,
nem halandó testben, hanem,
„hatalomban és dicsôséggel”,
hogy ítéletet tartson élôkön és
holtakon, az egész történel-
men, és hogy övéit véglege-
sen magához vegye. Akkor
majd örökre egyesül hûsége-
sen várakozó Jegyesével, az
Egyházzal. Ezért úgy kell
szemlélnünk és átélnünk földi
életünket, és az Egyház földi
életét, mint egy hatalmas Ád-
ventet, melyben a sötétség és
zûrzavar, a szívet széttépô
erôk vesznek ugyan körül, de

ebbôl a babiloni fogságból kivisz minket Szabadítónk.
Az Egyház Évrôl évre megerôsíti híveit és önmagát e
nagy Ádvent szellemében, az utolsó és végsô eljöve-
tel várásában.
Talán minden ember legkedveltebb ünnepe a Ka-
rácsony. Ilyenkor, minden ember egy kicsit ma- 
gába száll, eltöprengve az élet dolgain. A karácsony,
mint a szeretet ünnepe is, megérinti a lelkünket 
és még közelebb hoz embertársainkhoz. Az ünnep
lényege, a hit, remény és szeretet. Higgyük, hogy
eljött és megváltott minket Jézus Krisztus, remény-
kedjünk az örök élet eljövetelében és szeretettel
legyünk embertársaink iránt, mint ahogy Isten 
szeret minket és egyszülött Fiát küldte és adta
értünk. Áldott, meghitt, szeretetben eltöltött ünnepet
kívánok!

Bolla István

Fotó: Haszon Zsolt
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A községházáról jelentjük
A 13 napirendet a képviselô-testület nem egészen másfél óra alatt tár-
gyalta meg, és hozta meg azokkal kapcsolatban túlnyomó részben egy-
hangú, egyetértô határozatait. Ez a frappáns tárgyalási rend köszönhetô
annak is, hogy az elôzô napon a testület szakbizottsága 10 napirendet
részletesen megtárgyalt, és kialakította azokkal kapcsolatos ajánlásait.
A polgármesteri jelentés elfogadását követôen nem minden képviselô
értett egyet a belsô ellenôrzés stratégiai ellenôrzési tervének felülvizsgá-
latának tárgyalása során, sôt megkérdôjelezték a belsô ellenôrzés szük-
ségességét, azt formálisnak minôsítették. A polgármester, és a hivatalt
vezetô jegyzô egyetértôleg elismerte, és támogatta a belsô ellenôrzés
szükségességét, melynek végzése törvényi kötelezettség is. Ezek után a
testület a napirendet egyhangú szavazással fogadta el.
Módosította a közgyûlés a Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programját
a Kormányhivatal pozitív véleményezésének ismeretében. Az elôzô esz-
tendôkhöz hasonlóan jóváhagyták a képviselôk a polgármesteri Hivatal
év végi igazgatási szünetét, mely szerint december 27–30-ig (4 nap)
nem lesz Hivatali ügyfélfogadás. Módosította a testület a község ez évi
költségvetési rendeletét, mely során az eddig hozott pénzügyi vonatko-
zású határozatokat a rendeleten átvezették.
A testület véleményezte az általános iskola körzetének lehatárolását,
mely a település közigazgatási határa, ezen területrôl az iskola köteles a
tanulókat fogadni. A testületi javaslat alapján a Kormányhivatal állapítja
meg a felvételi körzetet.
Módosította a testület a 22/2010(XI.26)kt számú adórendeletét az ide-
genforgalmi adóról, 2017. január 1-tôl a vendégéjszakák utáni idegenfor-
galmi adó mértéke 400 Ft/fô/éjre változik (eddig, 2010 óta 300 Ft/fô/éj
volt a mértéke). A döntés indokait a polgármester jegyzete foglalja össze
ugyanezeken a hasábokon. Könyvtárosunk kérelmezte, hogy a számára
egy esztendôre biztosított, az iskola épületében lévô bérlakás bérleti jog-
viszonyát fél évvel 2017. június 30-ig hosszabbítsa meg a testület, a
kérelmet a képviselôk támogatták. Barna Antal a strandi üzletsor egyik
bérlôjének kérelmére a testület számára a következô évi szerzôdés 
megkötéséig havi 5000 Ft díjért a bérlemény mûködtetését engedélyez-
te. Hat támogató szavazattal, egy tartózkodással fogadta el a testület a
település településfejlesztési koncepcióját, melynek vitája során felvetô-
dött egy konkrét idôpontokat tartalmazó cselekvési terv elkészítésének
szükségessége. Ezt a polgármester értelmezhetetlennek minôsítette,
hiszen a koncepció tartalma ilyen pontossággal nem tervezhetô.
Elfogadta a testület az Imre majori szennyvíz hálózat tervezésének
részeként egy, a leendô átemelô elhelyezésére alkalmas terület megvá-
sárlásának indítványát (a Magyar Állam tulajdonában, és a Hubertus Bt.
haszonbérletében van). Az eljárást a Nemzeti Földalapkezelôn keresztül
indítjuk meg.
Kiírta a képviselô-testület az idei télre vonatkozó hóeltakarítási pályá-
zatát.
Egy fônek nyújtott a testület lakáscélú támogatást a lakóház nyílászárói-
nak cseréjéhez 240 ezer forint kamat mentes kölcsön formájában, amit
10 esztendô alatt kell visszafizetni. (Lombár)
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Adóemelés 
– és ami 
mögötte van
Amikor az év elején több helyrôl is
hallatszottak olyan hírek, hogy a
vendégéjszakák utáni idegenfor-
galmi adóval járó állami támo-
gatást harmadával csökkenteni
szándékoznak, nem tudtuk hogy
viccelnek, vagy tényleg komo- 
lyan gondolják annak kiagyalói,
támogatói. De aggódtunk… Hi-
szen természetes, ha egy telepü-
lés ragaszkodik a költségvetését
alkotó összegekhez. Azokból tud 
a következô esztendôben fejlesz-
teni, eleget téve annak a jogos
elvárásnak, amit velünk szembe
támasztanak állandó lakosok és
üdülô polgáraink, a hozzánk láto-
gatók.
Nos, nem ok nélkül tartottunk attól,
ami végül bekövetkezett. Az elvo-
nás megtörtént, 10 millió forintos
lyukat ütve a költségvetésünkben.
Sokat gondolkodtunk, hogy hon-
nan tudnánk ezt a hiányt úgy
pótolni, hogy az a legkevésbé fáj-
jon polgárainknak.
Másutt, ugyanebben a helyzetben
fizetôssé tették a strandokat,
emelték a belépôk árait, a parko-
lási díjakat. Egyik megoldást se
választhattuk. Maradt az elvonás-
sal sújtott adónem tételének eme-
lése, hiszen tudjuk, az eddigi a
300 Ft/fô/éj összeggel a legol-
csóbb települések között voltunk.
Számoltunk, és végül 100 Ft
pluszt kell hozzátennünk az eddigi
summához, így a kurtaxa 2017.
január 1-tôl 400 Ft/fô/éj lesz.
Kérem, akik szálláskiadással fog-
lalkoznak, ezt az összeget érvé-
nyesítsék vendégeik felé.

(Lombár)
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A Balatonfenyvesi Fekete
István Általános Iskola közle-
ménye: a téli szünet 2016.
december 22-tôl 2017. január
2-ig tart. A szünet elôtti utolsó
tanítási nap 2016. december
21. (szerda), a szünet utáni
elsô tanítási nap 2017. január
3. (kedd).

Há zi or vo si ren de lés
Dr. Ve ress Zsolt

há zi or vos
Balatonfenyves Bocs kai tér 1.

Hétfôtôl–péntekig 8–11 
és 13–14 óra kö zött

Gyer mek or vo si ren de lés
Dr. Me ré nyi Éva
gyer mek or vos

Hétfô, Szer da, Pén tek 
12.30–13.30 órá ig

Ügye le ti el lá tás
Mun ka nap okon 16 órá tól más nap reg gel

8 órá ig, hét vé gén és ün nep nap okon 
a nap 24 órá já ban

Cím: Egész ség ügyi Kht.
Fo nyód, Szent Ist ván u. 23.

Tel.: 85/360-050

A Községi Könyvtár
nyitvatartási ideje 
hétfôtôl péntekig

10.00–12.00, 13.00–16.00 óra

2016. december 22-tôl 
2017. január 2-ig a könyvtár zárva tart. 

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

GYÓGY SZER TÁ RAK 
ÜGYE LE TI REND JE 2016.

December 5–11. 
Arany Kígyó Gyógyszertár 

Balatonboglár
December 12–18.

Isteni Gondviselés Gyógyszertár 
Fonyód

December 19–25.
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves

December 26–2017. január 1. 
Magyar Korona Gyógyszertár

Balatonlelle
Ügye le ti idô zá rás tól az aláb bi idôpontig: 
2016.09.01.–2016.12.31.: H–P: 20 óra, 
szom bat: 14 óra, va sár nap és ün nep -

nap okon 12 óra.

2017 januári számunk 
lapzártája 2016. december 20.

HUSZONÖT ÉVE…
… 1991. november 24-én választott Fenyves lakossága másodszor az idôközi
helyhatósági választás alkalmával.
Másodszor, mert még mint Fonyód város része a rendszerváltáskor már lead-
tuk voksunkat, igaz akkor csupán egy képviselôt sikerült a fonyódi képviselô-
testületbe juttatni, nevezetesen Fábián Györgyöt, a helyi Általános Iskola igaz-
gatóját. Ô volt, aki próbálta az akkor már az önállóság  felé tartó településünk
érdekeit képviselni a város döntéshozásában. Partnere ebben elsôsorban a
fenyvesi elöljáróság volt, felelôsen igyekeztek aktuális ügyeinket gondozni.
Az 1990-es változások következménye volt aztán maga az elválás, melynek
eredménye 1991. május 12-én a sikeres népszavazással teljesedett be. Az
önállósodás élére az akkor a „hatalmat” is gyakorló Magyar Demokrata Fórum
(MDF) helyi képviselôi álltak, járták a falut, agitáltak, persze nem mindenki
fogadta egyforma lelkesedéssel az önnáló út lehetôségét, hiszen semmi sem
volt egyértelmû.
Voltak óvatosabbak, akik körültekintôbb, megfontoltabb lépésekkel képzelték el
a folytatást, több információt vártak az elôkészítôktôl, de az akkori helyi, és
megyei vezetés sem újongott, látva az eltökélt mozgalmat, annak aktivistáit.
De aztán megtörtént a népszavazás, amely érvényesen s eredményesen dön-
tött. Döntöttünk sorsunkról, és következett a helyhatósági választás, hiszen
nekünk is meg kellett választanunk a helyi „parlamentet”. Ezt ünnepeljük, illet-
ve negyedszázados évfordulóját, azt a 25 esztendôt, amely 1991. november
24-én kezdôdött. számunkra.
A település másodikként megalakult civil szervezete, a „Fenyves-ért Egyesület”
nyolc jelöltet indított a polgármesteri s képviselôi helyekre, heten be is jutottunk
a testületbe (dr. Bódai, Fábián, Kalmár, Lombár, Mázló, Osváthné, és dr. Veress).
Ami meglepôen nagy sikernek mondható, egyértelmûen mutatta a település
akaratát.
Az akkori kampányt máig felemlegetjük, jó szándékú, egymást tiszteletben
tartó küzdelem volt, ami azóta teljesen hiányzik már a választási idôszakok-
ban. Az elsô testület tagjai Álmos József, dr. Bódai József, Fábián György,
Harmath Endre, Kalmár Lajos, Mázló Gyula, Osváth Zoltánné, dr. Szilvássy
Györk, és dr. Veress Zsolt lettek.
Az eufórikus hangulatból nagyon gyorsan ki kellett józanodnunk, mert meg-
kezdôdött a kevesek által sejtett felelôsségteljes, és embert próbáló munka.
Megkezdtük a Fonyóddal való vagyonmegosztást, hivatalt kellett szervezni, fej-
lesztési koncepciót kellett alkotni (ami azóta is a település folyamatos fejlesz-
tésének záloga).
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen már akkor magunk mögött tud-
hattuk az elôttünk járók: a Nyugdíjas Klub feltétel nélküli támogatását, ez
komoly muníciót jelentett.
Voltak persze már akkor is olyanok, akik várták, hogy mikor vallunk kudarcot,
nekik nem volt szerencséjük, hiszen 25 év után is itt vagyunk, és tesszük a dol-
gunkat. Újra élesztettük Fenyves sportéletét. Megkezdtük az infrastruktúra fej-
lesztését (telefonhálózat, gáz, csatorna, járdák), sikeresen pályáztunk a sport-
csarnokra. Hetente ülésezett a testület, tanultuk, és mûködtettük a demokráci-
át. 1992. április 1-re Fenyvesen megkezdte mûködését a Polgármesteri Hivatal
ahol a szinte mindenre kiterjedôen intézhettük ügyeinket. Minden nap történt
valami „csoda” amelyet megértéssel, és nagy szimpátiával fogadott Balaton-
fenyves lakossága. 
A döntésekbôl érezhetô volt, hogy már van gazdája a településnek, a problé-
mákat súlyozva próbálta kezelni az új testület. Tagjai egy emberként szolgálat-
nak tekintették megbízatásukat.
Köszönöm, akik akkor (és azóta is) bíztak bennünk, bennem, segítették dön-
téseink elôkészítését türelmükkel, megértésükkel, tanácsaikkal, javaslataikkal.
Köszönet a „tamáskodóknak”, akik hitetlenkedésükkel erôt adtak ahhoz, hogy
bizonyítsuk, Balatonfenyves megérett az önállóságra, képes ezzel a lehetô-
séggel élni, produkálni, értékeket létrehozni.
Végezetül köszönöm ezen az évfordulón az elsô megválasztott testületnek,
hogy egymásban bízva, tiszta szándékkal tették a dolgukat, alapot teremtve 
a mához, és köszönet mindazoknak, akik azóta is tagjai, illetve tagjai voltak a
képviselô-testületnek.
Gróf Széchenyi Imre mondatával köszönöm az Úrnak: Nélküled hiába fáradunk
vala!

Lombár Gábor

BOLDOG KARÁCSONYT és ÚJ ESZTENDÔT KÍVÁN
A FENYVESI ÚJSÁG!
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Római katolikus 
szentmiserend

2016. december
Szent Erzsébet

Plébániatemplom
(Kölcsey u 79.)

Vasárnaponként: 10 óra 30
December 24-én: 22 óra
December 25-én: 10 óra 30
December 26-án: 10 óra 30

Január 1. 10 óra 30
Szûz Mária Szíve Templom
(Fenyves-alsó, Templom köz)

Vasárnaponként: 9 óra
December 24-én: 21 óra
December 25-én: 9 óra
December 26-án: 9 óra

Január 1. 9 óra
Szent Anna Kápolna

(Alsóbélatelep, Szent István tér 16.)
Vasárnaponként:  11 óra 45
December 25-én: 11 óra 45

Január 1. 11 óra 45

Református 
istentisztelet

minden vasárnap 9.30 órakor 
December 25. 9.30 

Úrvacsorás Istentisztelet
December 26. 9.30 

Istentisztelet
December 31. 9.30 

Óévi imádságos istentisztelet
Január 1. 9.30 

Imádságos Istentisztelet

Jézuska váró
A Fonyód-Balatonfenyvesi Refor-
mátus gyülekezet hívja-várja a ki-
csiket és nagyobbakat karácsonyi
barkácsolásra Szenteste délután-
ján! Titkos meglepetéseket készí-
tünk a felnôtteknek, mert ajándé-
kozni jó! Alapanyagot és eszközö-
ket mi biztosítunk! Helyszín: Városi
Kulturális Központ – Fonyód. Idô-
pont: 2016. december 24. 14 óra.
A kézmûveskedés után közösen
csatlakozunk a Dísztéren a zenés
Jézuska váró elôadáshoz! A gyere-
kekért 15:45-re lehet jönni a Dísz
térre! Kérünk benneteket, hogy aki
már most tudja jelezze, hogy érke-
zik-e vagy sem, hogy az alapanya-
gokkal biztosabban tudjunk kalku-
lálni! Áldott Karácsonyt!

Halász Noémi
halasz.lelkesz@gmail.com

Feketéné Kanizsay Orsolya
kanborso@gmail.com

Halász Noémi református lelkész vál-
totta az augusztusban távozó Miklósi
Koppányt a Fonyód–Balatonfenyves
Református Missziói Egyházközség
szolgálatában. 
– Idekerüléséig bemutatná nekünk
eddigi életútját? 
– Egerben születtem ötgyermekes
család második tagjaként, laktunk
Bélapátfalván, Csepelen, majd húsz
évet Érden. Közben Debrecenben
végeztem a Református Gimnáziu-
mot, aztán Pápán a teológiát. Cse-
rediákként volt alkalmam Erdélyben
élni másfél évet, ott ismerkedtem
meg Kolozsvárott a mostani férjem-
mel, aki tôsgyökeres aradi. 2006-ban
kötöttünk házasságot, akkor Érd-
parkvárosban voltam kisegítô-segéd-
lelkész. Egy évet a Magyar Máltai
Szeretetszolgálatnál szociális mun-
kásként dolgoztam alkoholbetegek
és hajléktalanok közt. Elsô gyerme-
künk 2008-ban született. Eközben 
az Erdélyi Gyülekezet (Budapest)
segédlelkészeként tevékenykedtem.
Az elmúlt öt évben megszerettem az
Alföldet is (ami a gimnáziumi évek
alatt nem sikerült) intézményi lelkész-
ként Kiskunmajsán.
– Mikor és miért választotta ezt a
hivatást?
– Tíz évesen kaptam egy igét Ézsai-
ás könyvébôl, hogy Isten Igéjét adja
a számba, és ezek nem fogynak ki
soha. Akkor határoztam el, hogy lel-
kész leszek. Nyaranként hittantábo-
rokba jártam nagymamáékhoz Bükk-
szentkeresztre és a Református Gim-
náziumot is én választottam. Anyai
nagypapám lelkész volt, élete utolsó
25 évében a Református Iszákos-
mentô Misszióban dolgozott. Nagy-
mama ebben hû társa volt. Anyai
nagymamám a Bethánia Szövetség
tagja volt, példájukon láttam, hogyan
lehet küzdeni a hitért, nehéz életkö-
rülmények között, hányatott sorstól
sújtva. Gazdag örökségre támasz-
kodhatom. Olvasmányaim és kapcso-
lataim arra vezettek, hogy a bátor,
kitartó, erôs és eközben alázatos,
szelíd emberek vonzanak, és szeret-
nék én is olyan lenni. A családban a
testvéreim, szüleim, a nagycsalád
tagjainak hite nagyon sokat tanít
abban, hogy a hit, az Istenbe vetett
bizalom nem egy kialakult, megköve-
sült forma, hanem egy út, ahol Isten
személyesen vezet minket Jézusban. 

– Mit szeretne megvalósítani az egy-
házközössége élén Fenyvesen?
– Családias, kedves, befogadó kö-
zösséggel találkoztam itt. Szeretném
erôsíteni a másik nagy gyülekezet-
résszel (Fonyód) a kapcsolatokat, és
azt is, ha megjelenne a közép- és fia-
talabb generáció a gyülekezeti élet-
ben. Ennek egyik alkalma, hogy ha-
vonta családi istentiszteletre hívjuk a
hittanos gyermekeket és családtag-
jaikat. November 27-én az elsô alkal-
mon ilyen jó élményben volt részünk,
a gyermekek áldást kaptak, és jót
énekeltünk gitárral.
Sok-sok tervem van, de a lényeg
inkább a hosszútávú önállóság és a
stabil alapok KÖZÖS megteremtése,
az együttgondolkodás, és hogy min-
denki otthon érezze magát a gyüle-
kezetben, megtalálva, hogy Isten
mire hívta ôt.
Nagyon-nagyon hosszútávon akár
önálló egyházközség is lehet a feny-
vesi, gondozva a hozzá tartozó szór-
ványokat.
– Miért jött éppen hozzánk? 
– Mert hívtak, és mert Istenre bíz-
tam a döntést. Vonzott a gyülekezeti
munka, és az, hogy kis hely, missziói
ez az egyházközség. Az elsô So-
mogy megyei egyházi lelkészgyûlé-
sen rájöttem, hogy már Pápán ide
készültem, Somogyba, minden nagy-
ünnepkor ezt a körzetet választottam
prédikálni. Ez az oka. A célja, pedig
hogy együtt induljunk Isten ígéretei
felé, és lássuk az Ô munkáját. Most
az a legfontosabb teendônk, hogy
ismerjük meg egymást. Az lehet és
lesz is! Munkám legbiztosabb hátte-
re, ha mindenki, felekezetre való
tekintet nélkül, imában hordozza az
Úr ügyét, és benne a lelkészek és
papok munkáját. 

Lelkészünk bemutatkozik
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Liba-nap 
az oviban
November 11-én, Márton-napján is-
mét zeneszótól és gyermekzsivajtól
volt hangos az óvoda. Ez nem is hír-
értékû, hiszen a zsivaj mindennapos.
A játék hevében elôtörô öröm, ne-
vetés, hangoskodás természetes ve-
lejárója egy gyermekintézménynek. 
E jeles napon azonban még este 
7 órakor is zajos volt a környék az
óvodából kiszûrôdô hangoktól. Ekkor
tartottuk ugyanis a már hagyomány-
nyá vált Márton-napi vásáros vígas-
ságunkat. Rengeteg ajándéktárgy
készült erre az alkalomra, egyre szé-
lesebb az a kör, ahonnan ezek a 
kézzel készített, esztétikus kis apró
tárgyak érkeznek – és ezt nagyon
köszönjük mindenkinek!
Egy nagycsoportos gyermekünk vál-
lalta magára a vásári kikiáltó szere-
pét, s miután megnyitotta, mindenki
gyönyörködhetett és vásárolhatott a
kézmûves termékekbôl. Mondanom
sem kell rövid idôn belül elfogytak a
portékák, a késôn ébredôk bizony
lecsúsztak a vásárlásról, alkudni sem
volt idejük. A táncház tovább fokozta
a jókedvünket és örömmel töltött el
bennünket, hogy sok szülô is csatla-
kozott hozzánk és beállt a táncba. 
A kifáradt gyermeksereget az SZMK
látta vendégül – természetesen liba-
zsíros és libamájas kenyér került az
asztalokra. Sajnos az esô elmosta a
tábortüzet, de a lámpásainkat azért
épületen belül felvonultattuk, a koráb-
ban tanult libás dalok és mondókák
kíséretében.

Köszönjük mindenkinek a részvételt,
a sok finomságot, a rengeteg aján-
déktárgyat, a támogatást és a segít-
séget, hogy ilyen jó hangulatban
valósulhatott meg ez a gyermekeink

számára kedves programunk! Fotó-
kat az óvoda honlapján és facebook
oldalán is megmutatjuk.

Hackl Szilvia 
óvodavezetô

Szülôk bálja
November 19-én, szombaton rendez-
tük meg a szülôk bálját, mely rendez-
vény az óvodás gyermekeink támo-
gatását tûzte ki céljául. Hagyomány 
a jó hangulat s az eredményesség.
Idén sem volt ez másképpen.
A helyszín a Paprika Csárda volt,
melyet Kanizsai Roland biztosított a
számunkra. A plakátokon meghirde-
tett rock and roll stílusnak megfelelô
dekorációt – Buza Alexandra útmuta-
tásai és elképzelései szerint – né-
hány anyuka alkotta meg, nagy sikert
arattak. A svédasztalon finomabbnál-
finomabb ételekkel kínáltuk kedves

vendégeinket. Az étkeket az önkor-
mányzatunk konyháján dolgozók ké-
szítették, Kozma Sándorné Erzsike
vezényletével, s a Hubertus Hof
Szálloda és Étterem szolgáltatta a
marhából készült specialitását. Innen
is köszönjük a támogatásukat! 
Munkájuk eredménye gyorsan elfo-
gyott, és mindenkinek az elismerését
kiváltotta. Rengeteg tombola-felaján-
lást is kaptunk, melyekért szintén
köszönetet mondunk itt, az újság
hasábjain! A vendégsereg hangulatá-
nak megalapozását egy gyönyörû
bécsi keringô bemutatásával kezd-
tük, Emôdi Lina és Slezák Barnabás
közremûködésével, majd az óvóné-

nik és anyukák – hosszú hetekig
tartó gyakorlással megalkotott – tán-
cával folytattuk. 
Kevés a hely ahhoz, hogy felsoroljuk
és megköszönjük mindazoknak a
támogatását, akik így vagy úgy segí-
tettek nekünk e rendezvény megvaló-
sításában. Egy nevet azonban min-
denképpen megemlítenék még, csak
így egyszerûen: az óvodai SZMK. Az
a Szülôi Munkaközösség, akik idôt,
energiát nem kímélve, megszervez-
ték és létrehozták ezt a fantasztikus
hangulatú, jól sikerült programot.
Köszönjük mindenkinek a részvételt,
bízom benne, hogy jövôre is találko-
zunk!  (H. Sz.)
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújí-
tását, új tetôszerkezetek ácso-
lását, fedését, valamint belsô
burkolást és gipszkartonozást,
kerti pihenôk, teraszok, kocsi-
beállók elkészítését. Balaton-
fenyves, Rákóczi u. 2., tel.:
30/387-6573.

– MINDEN AMI VILLANYSZE-
RE-LÉS! Farkas András villany-
szerelô Lakások, házak, irodák,
üzletek, mûhelyek villanyszere-
lése. Fogyasztásmérô helyek
készítése. Éves felülvizsgála-
tok. 30/275-1577, farek01@
gmail.com Balatonfenyves,
Fenyvesi u. 214.

– Számítógépek javítását, kar-
bantartását 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 ingatlan
körüli javítási és karbantartási
munkák elvégzését rövid határ-
idôvel, jutányos áron, hosszú
távra is vállaljuk. „LA-ZO” ház-
szerviz. Tel.: 30/403-0181 és
30/551-8359.

– 830 darab békéscsabai hasz-
nált tetôcserép eladó. Telefon:
30/403-0181; 30/551-8359.

– Legyen tisztában értékeivel!
Nagy tapasztalattal, becsüsi
végzettséggel, helyi lakosként
segítek régi tárgyai értéké- 
nek megállapításában, értéke-
sítési tanácsadással, díjtalan
kiszállással. Telefon: 30/939-
1039. Bózsing György Dráva
utca 70.

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

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

– Pári Tamás villanyszerelô válla-
lom: lakóépületek, üzletek és
egyéb gyengeáramú munkála-
tait! Ingyenes árajánlat készí-
tés!! Telefon: 30/677-7634.
E-mail: kucko96@vipmail.hu

– Festés-mázolást, hôszigete-
lést, fûnyírást vállalok. 30/951-
6569.

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

– Vízvezeték szerelés, bádogo-
zás, zöld övezet kezelés. Tel.:
30/261-6308.

– Villanybojlerok javítása, tisztí-
tása, mosógépek, mosogató-
gépek, elektromos háztartási
gépek javítása Kránicz István
30/904-4527 Balatonfenyves.
Hétvégén is.

– Ezermester javít kerékpárokat,
háztartási kisgépeket, lemez-
játszót, videót. Mindig Tv seta-
box telepítés, hangolás, beállí-
tás. Csak kisegítô tevékenység
elszámoló számlával. 70/602-
5203.

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

– Fenyvesi Peca Pont 8646 Ba-
latonfenyves, Vörösmarty u. 43.
www.fenyvesipecapont.hu tel:
20/258-8600 Élôcsalik, etetô-
anyagok horgászbotok szerelé-
kek horgászfelszerelések.

– Balatonfenyvesen, a központ-
hoz közel eladó családi házat
keresek. 30/901-0203.

– Balatonfenyvesen használt, kí-
váló állapotú 160x200-as fran-
ciaágy ill. 160 literes, fagyasz-
tós ZANUSSI hûtôszekrény
eladó. Érd: 20/491-9702.

– Eladó két lapos gáztûzhely, 
2 db 11 kg-os palack. Telefon:
70/271-6560.

– Német gyártású mûanyag vitor-
lás 9,9 m2 vitorla területû teljes
felszereléssel, vontatóhorgos
utánfutóval egy pár evezôvel
200 000 Ft-ért eladó. 30/408-
5211.

– Két személyes túra kajak meg-
kímélt újszerû állapotban eladó.
100 000 Ft. 30/408-5211.

– Eladó Chicco babakocsi eser-
nyôre összecsukható, minden
tartozékkel. 30/520-4789.

– Üdülô felszámolásból 240 l hû-
tô 3 fiókos fagyasztóval, 160 l
fagyasztó szekrény 3 fiókos, 
2 medencés króm mosogató
tálca, beépíthetô króm pára-
elszívó, 2 db új állapotú olaj-
radiátor, nôi kerékpár, 37 cm
televízió, ágynemûgarnitúrák.
Érd.: 20/917-4300.

– Kerékpár szerviz Balatonfeny-
ves Nimród u. 121. Tel.: 30/693-
1783.

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

– Ajtó-, ablakcsere – redônnyel,
könyöklôvel! Épületek külsô és
belsô felújítását vállaljuk A-tól
Z-ig! Hívjon bizalommal, az ár-
ajánlat ingyenes! Ványi Zoltán
ev. Tel.: 30/186-6544.

– Eladó megkímélt állapotban
lévô fatüzeléses bojler rézbel-
sôvel 50 000 Ft; egy pár iker-
szekrény tejeskávé színû, zár-
ható és tükrös ajtóval, faragott
székekkel, polcos is, meg váll-
fás is 50 000 Ft. 30/853-2422.

– Takarítás. Hívjon bizalommal.
20/411-1327; 30/390-1131.

– 105x65 cm-es fém fehér zo-
máncozott ülô fürdôkád. Új,
nem volt még beépítve. Fele
árért: 10 000 Ft. Tel.: 30/384-
5956.

A hirdetések közzététele díjmen-
tes, a hirdetések tartalmáért fele-
lôsséget nem vállalunk!

AP RÓ
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Európai Hulladék-
csökkentési Hét
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Igazgatóság szervezésében minden
év novemberének utolsó hetében
rendezik az Európai Hulladékcsök-
kentési Hét kezdeményezést. Idén
Balatonfenyves Község Önkormány-
zata is csatlakozott a programhoz. 
November 21-én a községháza nagy-
termében Lombár Gábor polgármes-
ter elôadást tartott a hulladék kelet-
kezés megelôzésérôl, a keletkezett
mennyiség csökkentésének, a termé-
kek újrahasználatának, valamint az
anyagok újrahasznosításának fontos-
ságáról.
Munkatársaink, Hadnagy Lászlóné
és Kiss Péter vezetésével PET palac-
kokból virágtartót, madáretetôt készí-
tettek, szemléltetve a csomagolási
hulladék kreatív módon történô fel-
használását, mivel 2016-ban a cso-
magolási hulladékok keletkezésének
megelôzésére és a már feleslegessé
vált csomagoló anyagok szelektív
gyûjtésére kerül a hangsúly. A la-
kosság számára alkotó délutánt szer-
vezünk, ahol csomagolási hulladék-
ból készíthetek ötletes dekorációkat
és ajándékokat. Az elkészült tárgyak-
kal a „kreatív hulladék” elnevezésû
pályázatunkon részt vehettek és 
versenybe szállhattak a nyeremé-
nyekért. A Kisfenyô Óvoda nagycso-
portos gyermekei részére csoportos
foglalkozást tartottunk, melynek kere-
tében mesét néztünk, illetve hulla-
dékból készítettünk színes ceruzatar-
tókat.

Nyertesek:
Fenyves Yacht Club 10 000 Ft
összegû vacsora felajánlást
nyerte Mészáros Gabriella.
Egy éves Patchwork magazin
elôfizetést nyert a Fenyvesi
Foltosok csapata. 
A Turisztikai Egyesület 4 fôs
kenutúráját nyerte a Gáti csa-
lád.

Különdíjasok:
Baranyai Ivett
Potecz Réka
Hadnagy Lászlóné 
és a „nôi” kommunális cso-
port

Sportegyesületi hírek
2016. októberében lezárult a Fenyves Sportegyesület alapításának folyamata,
megkaptuk a NAV-tól az adószámot. Ez azért fontos számunkra, mert ez teszi
lehetôvé, hogy rendszeres tevékenységet folytathassunk. Egyesületünk alap-
szabályát a már meglévô facebook oldalunkon tesszük közzé, de igyekszünk
minél elôbb egy saját honlappal is megjelenni. 
Céljainkat röviden a következôkben foglalhatjuk össze:
– a helyi lakosok sportolási lehetôségeinek biztosítása a legfiatalabbaktól

kezdve a legidôsebbekig,
– fiataljaink egyesületben való nevelése, a sport adta élmények megismerte-

tése, sportra nevelés,
– a helyi igényeknek megfelelô szakosztályok kialakítása és mûködtetése.
A megalakulás alatti idôszakban is szerveztünk már tornákat (Öregfiuk Kispá-
lyás Labdarúgó Kupa, Fenyves Open tenisz verseny), ezeket a jövôben is meg-
rendezzük, de fô célunk a rendszeres sportolási lehetôségek megteremtése. 
A helyi igények felmérését követôen elsôként a labdarúgáshoz szeretnénk
visszanyúlni, és az utánpótlás nevelés elsô három korosztályát felépíteni 
(U7, U9 és U11). Heti két edzést tartanánk a fiataloknak, szeretnénk elindulni
a nekik kiírt Bozsik Programban és az iskolai bajnokságban. Az idôsebb kor-
osztályok versenyeztetését is segítjük – egyelôre – a környékbeli labdarúgó
csapatokban.
November 22-én tartottuk bemutatkozó és tagtoborzó ülésünket, ahol sokan
megtiszteltek minket jelenlétükkel, érdeklôdésükkel. A kialakult beszélgetés
során felmerült több szakosztály szervezésének az igénye: karate, kerékpáro-
zás, futás, asztalitenisz, tenisz, sakk, sporthorgászat, kézilabda. Bízunk benne,
hogy a lelkesedés sokakban megmarad, és minél többen leszünk, akik aktívan
részt vállalunk egyesületünk tevékenységében, minél több szakosztályt tudunk
indítani és mûködtetni.
Decemberi rendezvényünk a december harmadikai Mikulás napi futás volt,
amibôl hagyományt kívánunk teremteni, de tervezünk a télre fenyvesi csapa-
toknak egy kispályás foci tornát, tavaszra gyerekeknek sportnapot. Szeretnénk
a korábban népszerû és sikeres sportbálok hagyományát is feleleveníteni.

Buza Barnabás – dr. Kemény Gábor

Karácsonyra vegyen Fenyvest!

Buza Péter: Balatonfenyves. Feje-
zetek egy nyaralótelep életébôl.
Balatonfenyves, Balatonfenyves
Község Önkormányzata, 1993.
2000 Ft (utánnyomás).
Buza Péter: Balatonfenyves. Egy
fele más falu kalandos ifjúsága.
Balatonfenyves, Balatonfenyves
Község Önkormányzata, 2006.
2700 Ft.

Szombathy Bálint: A visszhangta-
lanság ölelésében. Fenyvesi Tóth
Árpád mûvészete. Szerk.: Buza
Péter. Balatonfenyves, 2016.
2000 Ft.

A könyvek megvásárolhatók a
Balatonfenyvesi Turisztikai Hiva-
talban, Balatonfenyves, Kölcsey
u. 14. 
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