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Félidôben… 2014 októberében volt legutóbb
önkormányzati választás ez alkalommal öt eszten-
dôs felhatalmazást kaptak a megválasztottak, pol-
gármesterek, képviselô-testületek. Várhatóan 2019
ôszén két és fél év múlva lesz újra választás, így
most nagyjából az idôszak feléhez érve immár har-
madszor számolok be terveinkrôl, a választási idô-
szakban tett ígéreteink megvalósításának állásáról.
Elôször 2015 novemberében, majd tavaly október-
ben adtam számot tevékenységünkrôl, fejlesztése-
inkrôl. Úgy gondolom, hogy nem csak a választás
egy-két hónapjában kell a választókat partnernek,
és fontosnak tartani, hanem a mindennapokban. 
2014 ôszén még csak terveztük 
a Balaton-part utca felújítását,
amely azóta elkészült. Ekkor még
a tervezések idejét éltük, szeret-
tünk volna több térfigyelô kame-
rát, megkezdtük az egyeztetése-
ket a központi strand teljes meg-
újításáról.
Tavaly már tényként számolhat-
tunk be a sokat, és nemtelenül
támadott vitorláskikötô elkészül-
térôl, mely azóta Fenyves integ-
ráns része lett. Minôségi és
országos sportversenyek, regio-
nális rendezvények helyszíne,
kezdi megtalálni helyét Balaton -
fenyves mindennapi életében.
Most, június elsô hétvégéjén több száz sportoló vett
részt a Triatlon mix váltó OB fenyvesi versenynapján
–  immár második alkalommal. 
Tavaly ünnepeltük Fenyves 120. születésnapját 
– évét –, és önállóságunk negyedszázadát, Ez alka-
lommal éppen szent István napján nyitottuk meg
településünk helytörténeti gyűjteményét a Mari-Etta
villában, eleget téve így a gazdasági program azon
pontjának, amely ezen épület felújítását írta elô.
Elkészült a Mária utca nyugati végén egy 300 méter
hosszú szakasz a táborok elôtt, amely évek óta várt
fejlesztés. 
Tavaly minden rendezvényünk méltó volt az évfor -
dulóinkhoz, melyek színesen emlékeztek életünkrôl.
Pályázatokat nyújtottunk be a Területi Operatív
Program (TOP) keretében csapadékvíz elvezetésre,
az iskola épületenergetikai fejlesztésére, valamint a
kisvasút Imre major, és Csiszta közötti szakaszának
felújítására. Ez utóbbi célt most egy másik forrásból,
a Kormánynak a kisvasútak fejlesztésére elkülönített

10 mrd forintos forrásából szeretnénk megvalósítani
– a TOP-os forrásokból erre nem nyílt lehetôségünk.
Örömmel írom le, és tájékoztatom mindnyájukat,
hogy a TOP-os pályázataink közül a csapadékvíz
elvezetésre több mint 260 milliót, míg az Iskola épü-
letenergetikai felújítására több mint 151 milliót nyer-
tünk, mely fejlesztésekkel jelentôsen emelhetjük
Fenyves komfortját, szavatolhatjuk a csapadékvízzel
rendre megjárt ingatlanok biztonságát. Az Iskolánk
épületei, ahol szükséges új nyílászárókat, külsô szi-
getelést, fűtéskorszerűsítést kapnak, valamint a
fôépület és a sportcsarnok tetôire áramtermelô nap-
kollektorok kerülnek.

Mindezek mellet már elkészült
ismét öt utca (Somogyvári egy
rövid szakasza, Aranyosi, Sop -
ron, Bakay, Pozsonyi, és István
utcák) teljes szélességű aszfalto-
zása (44 millió), megnyertük a
Rigó árok keleti partjától az Ipoly
utcáig terjedô parti sétány meg-
építésére a Balatoni Fejlesztési
Tanácshoz beadott pályázatot,
melyet az idô rövidsége miatt
csak az ôsz folyamán építi meg 
a kivitelezô (közel 18 millió –
ennek 50 százalékát nyertük el).
További több mint 40 milliós nyer-
tes pályázattal fejleszthetjük a
Nagystrand felszereléseit, illem-

helyet újíthatunk, mobil mólót telepíthetünk, vizibi-
cikliket vehetünk, és még számtalan fejlesztést
végezhetünk.
Összességében több mint félmilliárd forintot fejlesz-
tünk Fenyvesen idén és 2018-ban. Tiszteletre méltó
összeg. Közben már foglalkozunk egy új strandi
üzletsor mevalósításával, a település nyugati végén,
a külterületen lévô ásványvíz kút hasznosításával.
Rövid idôn belül lesz vízjogi létesítési engedélye az
Imre majori szennyvíz rendszernek, melyet köve -
tôen annak megépítésére is keressük a pályázati
lehetôséget. 
Itt tartunk a félidôben, fontos feladatokat végeztünk
el, illetve végzünk el a következô esztendôben, és
készítünk elô, olyanokat, amelyek szerepelnek a
gazdasági programban, és amelyek megvalósítását
a választások elôtt ígértük. 
Mert tudjuk, az ígéret szép szó, ha megtartják 
úgy jó.

(Lombár Gábor)

fenyvesi_június:fenyvesi_október.qxd  2017.06.06.  20:18  Page 1



FENYVESI ÚJSÁG KISBÍRÓ 2017. JÚNIUS

2

Fenyvesen ülésezett immár negyed-
szer, de a somogyi partokon most
elôször gyűlt össze tanácskozni a
balatoni helytörtészek egymással
egyre jobban összebarátkozott csa-
pata, mintegy 40 fô részvételével a
Balaton legkülönfélébb régióiból.
Régi és új társaink alapvetôen azzal
a céllal, hogy ki-ki legújabb kutatásá-
ról vagy publikációjáról kötetlenebbül
beszámolhasson. 
Polgármesteri köszöntôk nyitották
meg találkozónkat a fenyvesi polgár-
mesteri hivatal tanácstermében: elô -
ször Lombár Gábor szólt hozzánk
mél tatva a legújabban elkészült feny-
vesi attrakciókat (új helytörténeti gyűj-
temény és a vitorlás- és yachtkikötô),
aztán Töreky Lászlóné, Balaton ede -
rics polgármesterének beszédét hall-
gathattuk, többek között egy fontos
javaslatot a két település szorosabb
vízi kapcsolatára: „Igaz, hogy Bala -
tonedericsnek még nincs olyan szép
kikötôje, mint Fenyvesnek, de motor-
csónakos kirándulókat szívesen fo -
gadnánk. Közös akarattal megteremt-
hetnénk a lehetôségét annak, hogy
tôlünk, Veszprém megyébôl is eljut-
hassanak a kirándulók Somogy ba.”
No meg persze a fordított irányban is,
Somogyból hajóval Edericsre ... 
A délelôtti ülésen, melyet P. Miklós
Tamás, a III. találkozó (Füred, 2016.
okt.) társszervezôje nyomán „Ba -
lathoni Kerekasztalnak” neveztünk
most is, igen sokan Csajágtól a Kis-

Balatonig és Zalaszántóig és öröm te -
li módon a Nagyberekre is kiterjedô-
en szólaltak föl településeik helytör-
téneti aktualitásairól 5-10 perces idô-
keretben, miközben pl. Deák István
„Tévhitek a balatoni hajózás történe-
tében” c., Huszár Mihály „A Forgách
család emlékezete a Balaton körül
(Marcali, Keszthely, Badacsonytomaj,
Balatonfenyves)” c. vetített elôadását,
ill. dr. Lichtneckert András „Bala -
tonfüred nagyjai” c. kiselôadását is
élvezhettük. Bodó Imre a kisbereki
Futó Elemérrôl, az „utolsó Matuláról”,
a szentgyörgyi históriás, László
István munkájáról, posthumus köny-
vérôl pedig özvegye, Magdi néni
emlékezett meg.

Ebédünket a megannyi régi-új isme-
retségtôl hangulatos beszélgetés zsi-
vajában a Hotel Bács vízparti tera-
szán költhettük el, miután a Villa
Mari-Ettában berendezett új fenyvesi
helytörténeti gyűjteményben Lombár
Gábor polgármester úr kalauzolt min-
ket. A délelôtti sok lelkes beszámoló
miatti kis idôveszteségbôl adódóan a
nagyhírű fenyvesi kisvasúttal legkö-
zelebbre tettük át tervezett kirándu -
lásunkat. Így is óriási élmény volt!
Köszönet a házigazdák nagyszerű
szervezômunkájáért! 

Dr. Takács Gábor
Balatonederics

a találkozó ötletgazdája

IV. Balatoni Helytörténeti Találkozó 
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Nyílt festônap és kiállítás
Az „Special Method Version 2000 Festôtanoda” nyílt
festônapot tart Balatonfenyvesen a Be rek szálló ban
(Balaton fenyves, Nimród utca 1.) 2017. július 2-án
15.00.–17.00. óra között. Segít ség gel minden részt-
vevô egy szép viragcsendéletet festhet meg olajfes-
tékkel. Csak a felhasznált anyagokat kell kifizetni
(3000 Ft/fô), a foglalkozás ingyenes. Elôzetes beje-
lentkezés szükséges! Jelentkezni: Simon M. Ve -
ronika Cserhát-Munkácsy és Holló László díjas
KUNST MEISTER festôművész, Tanodavezetô:
Tel.: +36 20/661-3371 E-mail: simonmariaveronika@
gmail.com
A Berekszállóban Simon M. Veronika festményeit
tekinthetik meg az érdeklôdôk.

Mari-Etta Helytörténeti Gyűjtemény

Az idei kiállítási szezont június 24-én, szombaton, a Mú -
zeumok Éjszakája rendezvényeként 18 órakor nyitjuk meg. 
A kiállítást ezen az estén dr. Buza Péter, a helytörténeti gyűj-
temény kurátora mutatja be az érdeklôdôknek. 
A kiállítás június 24–augusztus 20. között megtekinthetô:
kedd–szerda–csütörtök–pénteken 10.00–12.00; 13.00–16.00,
szombat–vasárnap 11–13 óráig. (Hétfôn a gyűjtemény zárva
tart.)
Július 5-tôl augusztus 16-ig minden szerdán 18.00 órától
„Fenyvesi esték” címmel találkozásokat, beszélgetéseket
szervezünk a Mari-Etta udvarán. A részletes program a
következô számban, illetve honlapunkon (www.balaton
fenyves.hu) és facebook oldalunkon lesz megtekinthetô.
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Falunap 2017

Május 13-án szombaton a Bács
Megyei Ifjúsági tábor területén tar-
tottuk falunapunkat a „Fenyô -
virágzás Fesztivál” keretén belül. 
A jó idônek és a programoknak
köszönhetôen sokan ellátogattak a
rendezvényre.
A Terra Pannonia felajánlásából, a
fôzôversenyre jelentkezô tizenkét
csapat Angus marha lábszárból ké -
szíthette el versenyételét. Mada -
rász Ildikó a Balaton háziasszonya
és a Fenyves Yacht Club séfje
Tímár Csaba zsűrizte az elkészült
finomságokat. Az elsô három he -
lyen az alábbi csapatok végeztek:
1. Ország Sándor és csapata, 
2. „Fenyôvirágok” Orbán János csa-
pata, 3. Dallos Imre és csapata.

A látogatók termelôinknél kóstol-
hattak fenyôrügybôl készült lekvárt,
mézet, szörpöt, illetve tájékozód-
hattak a fenyô jótékony hatásairól. 
A karszalagok sorszáma alapján
számos ajándék került kisorsolása,
me lyeket a helyi vállalkozók ajánlot-
tak fel. Az ajándékok között vacsora
meg hívás 2 fôre, motorcsónakázás,
kenu túra, ajándék kuponok több
ezer forint értékben a helyi étter-
mekben, büfékben, illetve tárgynye-
remények kerültek kisorsolásra.
Az Iszkiri zenekar koncertje a legki-
sebbektôl a legnagyobbakig él -
ményt nyújtott. A gyermekek szí-
nes, festett arccal ugráltak örömük-
ben és énekelték „Jön a ma mut”...
„Autót vezet a manó” ...

Az arcfestésnél egész délután
kanyargó sorban várakoztak a gye-
rekek. A Batman és a Pillangó volt
a legkedveltebb „smink” a kicsik
körében. Két vállalkozó hölgy
Landi-Balaskó Eszter és Bíró
Andrea felajánlásként kitartóan és
mosolyogva teljesítette a kérése-
ket. Köszönjük nekik ezúton is.
Velünk ünnepeltek a lengyel, illetve
székely testvér-településünk dele-
gáltjai is. A lengyel gyermekek kon-
certtel készültek, ami igazi élmény
volt számunka. A többnapos ren-
dezvény zárásaként vasárnap az
Ünnepi Szentmisét a székelyföldi
Zetelaka település plébánosa
Mátyás Gábor közvetítésében hall-
gathattuk. (P. P.)
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Minden tanév egyik várva várt eseménye a Fekete István Nap. Az idén is izga-
tottan lestük a kifüggesztett listát: vajon ki lesz a csapatkapitány, kik lesznek a
társaink a csoportban. 
A nap kezdetén megemlékeztünk iskolánk névadójáról, majd osztályonként
virággal tisztelegtünk emléktáblája elôtt. 
Különleges esemény következett: az Év Tanára Díj átadása, melyet szavaza-
taink alapján Tamás bácsi kapott meg. A tízórai elfogyasztása után tíz csapat
indult el, hogy elméleti és ügyességi próbákat teljesítve megmérkôzzön egy-
mással. Nagyon ötletes csapatzászlókkal, egyéb kiegészítôkkel és hangos
csatakiáltással vonultak végig az iskola környékén. Az állomásokon a nyugdí-
jasok, a sportegyesület tagjai, a szülôk, a tanárok és a nyolcadikosok ismer-
tették a feladatokat, majd értékeltek. Volt gerelyhajítás, ételfelismerés bekötött
szemmel, zsákban futás, puzzle, célba dobás, Fekete Istvánnal és műveivel
kapcsolatos feladatok megoldása internet segítségével, állathangok felismeré-
se. A többségnek az embergúla építése volt a kedvence. A csapatok készítet-
tek plakátokat is az elôtte megírt versük mintájára.
Mire a csapatok végeztek a feladatokkal, mindenki elfáradt, mégis jókedvűen
sorakoztak fel a pályán, izgatottan várva az eredményhirdetésre. Mindenki
kapott egy kis jutalmat a versenyen való részvételért.
Köszönjük a Szülôi Munkaközösségnek, a Nyugdíjas Klub tagjainak, a
Sportegyesületnek, tanárainknak az élményekkel teli napot!

Dákai Sára–Márton Rozi (6. o.)

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Névadónk napján

A Diákönkormányzat javasla tára
elsô alkalommal ebben a tanév-
ben választották meg a tanulók
„Az év tanára„-t”. A kitüntetô
címet elnyerte, az elismerô okle-
velet és vele együtt egy  gravíro-
zott tollat a Fekete István Napon
Joó Tamás tanár úr vehette át.

KÖSZÖNÔLEVÉL
Tisztelt Polgármester Úr!
Szeretnék köszönetet mondani
az iskola közössége nevében a
Balatonfenyvesi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának és
kép viselô-testületének azért a
támogatásért, amellyel segítsé-
get nyújtottak intézményünk tan-
termeinek árnyékolásában. A pe -
dagógusok és a gyerekek egya-
ránt meglepetéssel és nagy
örömmel vették észre a kellemes
színű szalagfüggönyöket a ter-
mekben. 
Köszönjük az iskolánkat támoga-
tó pozitív hozzáállásukat. 
Üdvözlettel az intézmény minden
dolgozója és tanulója nevében:

Kovácsné Horváth Éva
intézményvezetô

A Balatonfenyvesi Fekete István
Általános Iskolában a ballagás-
sal egybekötött tanévzáró idô-
pontja: 2017. június 17. (szom-
bat) 8 óra.

Mászófal, ugrálóvár, íjászat,
agyagozás és még sok-sok érde-
kes tevékenység várta az iskola
diákjait az intézmény gyermekna-
pi rendezvényén, melynek sikerét
az alábbi tanulói vélemény pél-
dázza a legjobban: Bárcsak töb-
bet lennének ilyen napok!

VÉRADÁS
A Vöröskereszt véradást szer-
vez július 13-án, csütörtökön
10 és 15 óra között a Köz ség -
házán. Szá mítunk a fenyvesi-
ekre!
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A Kisfenyô óvodásainak a május 
31-e, különleges nap volt. A nevelé-
si év utolsó napján tartottuk a gyer-
meknapunkat. A délelôttöt Nemes
László „Hangoló” társaságában töl-
töttük, aki régi kedves ismerôsünk.
Gondoskodott a remek hangulatról,
mely az egész napunkat átszôtte.
Vidám és fülbemászó dallamaival
olyannyira elvarázsolta a kicsiket,
hogy meg kellett ígérnie: hamarosan
visszatér hozzánk.
A délután már a családok részvéte-
lével zajlott. A május elején – titok-
ban állított – májusfánkat táncoltuk
ki elsôként, profi néptáncosok irá-
nyításával. Már-már azt hittük, gyö-

keret eresztett az udvarunk köze-
pén, ugyanis nem adta magát egy-
könnyen, bizony meg kellett dolgoz-
tatni az ásókat, lapátokat, a vállalko-
zó kedvű apukáknak!
Tibi bohóc műsora is óriási élmény
volt – nemcsak a kicsiknek csalt
mosolyt az arcára, de a szülôket is
alaposan megviccelte.
Paula – Biczó Zsolt kedves pónilova
pedig rendületlenül rótta a köröket,
a hátán cipelve a kicsiket.
A hangulatos zene, a légvárak
(három is jutott belôlük!), a sok-sok
finomság, a fantasztikus programok,
világra szóló eseménnyé tették a
napunkat! Csupa pozitív visszajel-

zést kaptunk s ennek örömére a leg-
kitartóbbak kétszer is eljárták a
híres-neves közös táncunkat a nap
legvégén, ami már igencsak estébe
nyúló idôt jelentett….
Köszönet jár a szervezésért az
óvoda pedagógusainak, dolgozói-
nak, a szülôi munkaközösségnek, a
szülôknek és mindenkinek, aki ott
volt és velünk töltötte ezt a csodás
délutánt!
Sok-sok fotót is készítettünk, melye-
ket a honlapunkon és óvodánk face-
book oldalán is megtekinthetnek az
érdeklôdôk.

Hackl Szilvia 
óvodavezetô

A korábbi években megszokott játé-
kokkal és programokkal hívtunk és
vártunk minden fenyvesi és kör-
nyékbeli gyermeket, nyaralókat, ki -
rándulókat a balatonfenyvesi Gyer -
meknapra május 28-án délutánra. 
A Zene pavilon melletti parkban állí-
tottuk fel az ugrálóvárat és a játszó-
teret a legkisebbeknek, így a kelle-
mesen hűvös, árnyékos területen
tölthették a délutánt. A Varázs han -
gok Egyesület jóvoltából számos
sporteszköz is a gyerekek rendelke-
zésére állt, akik nagy örömmel fociz-
tak, hullahoppoztak, tollaslabdáztak
a füvön. Az arcfestésnél és a koron-
gozásnál kellett sorba állni, de mind-

két helyszínen vidám beszélgetések
zajlottak a vá rakozás percei alatt.
Újdonságként Kincskeresô Túrát
szerveztünk a Fenyves Yacht Club -
bal közösen, ahol Balatonfeny ves -
hez kapcsolódóan néhány kérdést
kellett megválaszolnia a gyerme -
keknek. A túra végén, a kikötôben 
a kerékpáros akadálypálya vagy a
vitorlás kvíz teljesítése után fagyit, 
a Zene pavi lon hoz visszaérve csoko-
ládét és üdítôkuponokat kaptak a
sikeresen teljesítôk. Ezúton köszön-
jük a Fenyves Yacht Clubnak az
együttműködést a gyermeknap szer -
vezése és lebonyolítása során, vala-
mint a Naphal Bü fének és a Bo -

szorkánykonyhának az üdítôfelaján-
lásokat.
Meglepetésműsorként Fonyódi Cse -
pe redôk egy fonyódi fellépésüket
kö  vetôen Széki táncukkal és rövid
táncházzal nyitották a délutánt, a jó
han gulatú gyermeknapot pedig a
Liba vonat Zenekar koncertje zárta. 

(S. B.)

Világra szóló gyermeknap!

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

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

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

– Kôműves és burkoló munkát válla-
lok. Zrínyi Péter 30/236-1537.

– Parketta lerakást, lakkozást, laká -
sok, nyílászárók festését-mázolá-
sát, és egyéb ingatlan körüli javítá-
si és karbantartási munkák elvég-
zését rövid határidôvel, jutányos
áron, hosszú távra is vállaljuk. 
„LA-ZO” házszerviz. Tel.: 30/403-
0181 és 30/551-8359.

– Legyen tisztában értékeivel! Nagy
tapasztalattal, becsüsi végzettség -
gel, helyi lakosként segítek régi tár-
gyai értékének megállapításában,
értékesítési tanácsadással, díjtalan
kiszállással. Telefon: 30/939-1039
Bózsing György Dráva utca 70.

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

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

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

– Festés-mázolást, hôszigetelést, fű -
nyírást vállalok. 30/951-6569.

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

– Vízvezeték szerelés, bádogozás,
zöld övezet kezelés. 30/261-6308.

– Villanybojlerek javítása, tisztítá- 
sa, mosógépek, mosogatógépek,

elektromos háztartási gépek javí-
tása Kránicz István 30/904-4527 
Balatonfenyves. Hétvégén is.

– Ezermester javít kerékpárokat,
ház  tartási kisgépeket, lemezját-
szót, videót. Mindig Tv setabox
telepítés, hangolás, beállítás. Csak
kisegítô tevékenység elszámoló
számlával. 70/602-5203.

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

– Fenyvesi Peca Pont 8646 Bala ton -
fenyves, Vörösmarty u. 43. www.
fenyvesipecapont.hu tel.: 20/258-
8600. Élôcsalik, etetôanyagok hor-
gászbotok szerelékek horgászfel-
szerelések.

– B.fenyvesen 160 literes, fagyasztós
ZANUSSI hűtôszekrény eladó. Érd:
20/4919702

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

– Német gyártású műanyag vitorlás
9,9 m2 vitorla területű teljes felsze-
reléssel, vontatóhorgos utánfutóval
egy pár evezôvel 200 000 Ft-ért
eladó. 30/408-5211.

– Kétszemélyes túra kajak megkímélt
újszerű állapotban eladó. 100 000 Ft.
30/408-5211.

– Eladó Chicco babakocsi esernyôre
összecsukható, minden tartozék-
kal. 30/520-4789.

– Üdülô felszámolásból eladó 2 me -
dencés króm mosogató tálca, be -
építhetô króm páraelszívó, 2 db új
állapotú olajradiátor, tv-állvány, nôi
kerékpár, kanapé fotellal, 4 szemé-
lyes sátor. Érd.: 20/917-4300.

– Eladó megkímélt állapotban lévô
fatüzeléses bojler rézbelsôvel 
50 000 Ft; egy pár ikerszekrény 
te jeskávé színű, zárható és tükrös
ajtóval, faragott székekkel, polcos
is, meg vállfás is 50 000 Ft. Tel.:
30/853-2422.

– Kerékpár szerviz – fahrrad Repa -
ratur Balatonfenyves Nimród utca
121. tel.: 30/693-1783.

– Kb. 10 m vasból készült bontott 
ke rítéselemek, kiskapu, nagykapu,
1 db felújítandó kempingkerékpár
és 1 db 5 ágú bézs színű csillár el -
adó. Telefon: 30/362-8919 E-mail:
groszgyulane@gmail. com

– Eladó Jamaha jog tip-u 50 cm3-es
kismotor kis motorhibával tartalék
alkatrészekkel, alkatrész haszná-
latra 25 000 Ft-ért. 20/253-3160;
70/420-4622.

– Eladó 175/65/R15 20 000 km-t fu -
tott téligumi és Grande Punto tetô-

csomagtartó. 30/200-2709.
Érd.: 30/384-5956.

– Gepida Sirmium, 21 seb.  alig hasz-
nált  férfi  kerékpár, sárga színű, 
48 000 Ft-ért ELADÓ, 30/620-4334.

– Férfi kerékpár ELADÓ, ár 18 000 Ft,
érd. 30/620-4334.

– Nyári munkára (07.01–08.30) 18 év
feletti eladót keresünk Balaton feny -
vesen a dohányboltba, érd. 30/620-
4334. 

– 17 szobás szálláshelyére keresünk
szoba asszonyt, takarítót, büfé,
sörözô vezetôt, pultost. Hatá rozott
idejű munkaviszonyra. Bérezés,
megegyezés szerint. Jelentkezés:
30/332-2185 telefonszámon.

– Angol tanítás, érettségire felkészí-
tés minden szinten szaktanártól.
20/962-2687.

– SUZUKI Sepia 50 cm3-es kismo-
tor 75 000 Ft-os irányáron eladó.
Üzemképes szép állapotban, nem
ütött-kopott. Érdeklôdni: 30/282-
0041.

– Sarok ülôgarnitúra újszerű állapot-
ban eladó 215×145×73 cm. Ugyan -
itt garázsvásár. Cím: Fenyvesi utca
167. Tel.: 20/445-9730.

– Bejárati ajtót kültérre, egyszárnyút,
aknafedlapot, kerítésoszlopot, dró-
tot vennék. 30/692-6654.

– Tavaszi nagytakarítást, váltástaka-
rítást vállalok. 70/358-7879.

– 3 db gázkonvektor (nem kémé-
nyes), jó állapotú használt heverôk,
szekrények eladók. Tel.: 30/377-
3395.

– 50 cm3-es üzemképes Yamaha kis
robogó tartalék alkatrészekkel el -
adó. Tel.: 30/384-5956.

– Nyaralók karbantartása, „Ezer mes -
ter szolgálat” hétvégén is: Györei
Péter. Tel.: 70/300-1984; gyorei.
peter@gmail.com

– Jó állapotban levô masszív stég,
szállító kézi kocsival eladó. Tel.:
83/376-083; 30/500-2519.

– Két Kakas Gasztro és Kézműves
Piac Balatonfenyves–Imremajorban
minden vasárnap 8:00–15:00
06.15-tôl. 08.31-ig csütörtökönként
is! Jöjjön el egy kulináris kalando-
zásra!
Info: +36 30/216-4865 
www.balatonnagyberek.hu

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

AP RÓ

2017 júliusi számunk 
lapzártája 2017. június 20.
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A „Somogyi vizeken” ifjúsági hor-
gászvetélkedô záró fordulóját 2017.
május 20-án rendezték Nagybajom -
ban, az Ötös hárs tavon, melyen 
16 somogyi iskola csapata vett részt.

A több fordulós megmérettetésen
Joó Tamás tanár úr vezetésével a 
6. osztályból Magyarhoni Benedek,
Szirmay Szabolcs, Tóth Levente és
a 7. osztályból Vágner Benedek

képviselték a Balatonfenyvesi Fe -
kete István Általános Iskolát. Az
elsô két forduló alkalmával teszte-
ket töltöttek ki a gyermekek kiváló
eredménnyel, így az élmezônybôl
kezdhették a szombati gyakorlati
fordulót, ahol további teszt, szerelék
készítés, célba dobás és sporthor-
gászat következett. Az feladatokat
ügyesen megoldották gyermekeink,
csak éppen a nagyobb, súlyosabb
halak kerülték el horgaikat. Végül 
– a tavalyihoz hasonlóan – az 
V. helyezést érték el, remek szerep-
léssel, csak a profi szerelékesek
elôzték meg csapatunkat! GRA TU -
LÁLUNK A FIÚKNAK! KÖSZÖNET
az önkormányzatnak, Lombár Gá bor
polgármester úrnak és Barnaki La -
josnak, hogy a versenyre utazást
biztosítva, rendelkezésre bocsátot-
ták a községi kisbuszt! Köszönet a
pólókért, sapikért! Csapatunk így
egységesen képviselhette települé-
sünket, Balatonfenyvest! Továbbá
köszönet Tamás bácsinak (Joó Ta -
más), a Nagy Ho-Hónak (Joó
László) és a Vágner apukának
(Vágner József) a felkészítésért és
a támogatásért!  (T. J.)

Karate
A fenyvesi gyerekek május hónapban
több versenyen is részt vettek,
melyek közül kettôt kell kiemelni. 
A 20-án Fonyódon rendezett III.
Balaton Budo Kupa az elsô olyan
karate esemény, amit Egyesületünk
szervezett. 13 csapat 170 verseny -
zôjének adtunk otthont a résztvevôk
nagy megelégedésére. 27-én Buda -
pesten az UTE jégcsarnokában ren-
dezték a WKF Magyar Bajnokságot,
melyen Dömötör Marcell és Hegedűs
Julianna képviselte Balatonfenyvest.
Mindketten kiválóan szerepeltek.
Dömötör Marcell (11 éves haladó
kata) 1., Hegedüs Julianna (12 éves
haladó kata) 3. helyezést ért el!

Labdarúgás
Ifjú labdarúgóink mozgalmas hóna-
pot tudhatnak maguk mögött. Több
bajnoki programon is részt vettek a
környezô településeken (Kéthelyen,

Fonyódon, Hévízen). Május hónap-
ban kiemelkedô teljesítményt ért el
Balatonfenyves U11-es csapata, aki-
nek tagjai sok gyôzelemmel és szép
gólokkal örvendeztették meg az ôket
elkísérô szurkolóinkat.

Egyebek
16-án tartotta egyesületünk éves tag-
gyűlését, melyen a jelenlévô tagok

elfogadták az elnökség 2016 évi
beszámolóját. A megjelent tagok
támogatták a felvételt kérô 39 fô fel-
vételi szándékát, amivel tagságunk
létszáma 62-re emelkedett. Meg ala -
kult továbbá immár harmadik szak-
osztályunk: a futó szakosztály. 
Egyesületünk aktuális híreirôl igyek-
szünk folyamatosan beszámolni
facebook oldalunkon.

Megyei horgászverseny

A sportegyesület
hírei
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Megnyílt 
a kikötô-kiállítás
A tárlat a Falunapok és a Fenyô -
virágzás Fesztivál hagyományos nyi-
tóprogramjaként a Balaton fenyves
fontosabb fejlesztéseit mutatta volna
be, de ahogy gyűlt az anyag, a kikötô
projekt fotódokumentációja önálló
életre kelt. Haszon Zsolt kikötô elôtti
fényképei és Emôdi Gábor építkezés
alatti fotódokumentációja művészi
megvilágításba helyezik azt az
emberi  – és persze gépi – erôt, aka-
ratot, ami a 18 éve várt beruházás
mögött áll. A Révbe értünk című kiál-
lítást Lombár Gábor polgármester és
Deák Gábor, a Fenyves Yacht Club
társtulajdonosa nyitotta meg, aki el -
mondta, az egy évig tartó építkezés
során, mintegy kétezer teherautónyi
követ használtak fel és 80 000 köb-

méter homokot emeltek ki a vízbôl. 
A fotókiállítás június 16-ig díjmente-
sen megtekinthetô a helyi polgár-

mesteri hivatalban, ezt követôen az
anyag átkerül majd a helytörténeti
gyűjteménybe. (E. L.)

2017. június 9–11. 
(péntek–vasárnap):
II. Nemzetközi Veterán
Járműtalálkozó és Kiállítás
helyszín: Fenyves Yacht Club,
Zenepavilon, Kultúrtér
részletes program:

péntek 14.00 órától: veterán 
járművek folyamatos érkezése

18.00 Ünnepélyes megnyitó a 
Fenyves Yacht Clubban

20.00 Mr. G Bluesband koncert a 
Zenepavilonban

szombat 9.00 órától folyamatosan 
megtekinthetôek a járművek a 
Fenyves Yacht Clubban

10.00 tűzoltó bemutató a Fenyves 
Yacht Clubban

10.00 vitorlás verseny a Fenyves 
Yacht Club elôtti vízterületen

16.00 vitorlás verseny eredmény-
hirdetés a Fenyves Yacht Clubban

17.00 légibemutató a kikötô és
a Központi Strand felett

19.00 Blues Life Band koncert 
a Zenepavilonnál

22.00 Tűzijáték

vasárnap 9.00 órától a járművek 
felvonulnak a településen, majd 
megtekinthetôek a Fenyves Yacht 
Clubban

11.00 Veterán Jármű Aukció

2017. június 17. (szombat):
BÚI Kikötô Úszás a Balatoni 
Úszóiskola szervezésében
Hosszútávú úszóverseny, 
olimpiai ötpróba állomás
helyszín: Fenyves Yacht Club

2017. június 24–25. 
(szombat–vasárnap):
Nyíltvízi Vízilabda Kupa a Balatoni
Úszóiskola szervezésében
helyszín: Fenyves Yacht Club

2017. június 24. (szombat) 
19.00 óra
Starlight Dance Company tánco-
sainak fellépése
helyszín: Zenepavilon

2017. június 24. (szombat)
Szent Iván Est – fiatal virtuózok
kamarazenei estje
helyszín: Kultúrtér

2017. június 24. (szombat) 
18.00 óra
Múzeumok Éjszakája 
helyszín: Mari-Etta Helytörténeti
Gyűjtemény 

2017. június 28. (szerda) 
19.00 óra
Starlight Dance Company 
táncosainak fellépése
helyszín: Zenepavilon

2017. június 29. (csütörtök) 
18.00 óra
Tatabánya Dallam AMI gyermek-
zenészeinek műsora

2017. június 29. (csütörtök) 
18.00 óra
Kapos ART kiállításának 
megnyitója
helyszín: Községháza nagyterme

2017. július 5. (szerda) 
16.00 órától
Harcosok a Kárpát-medencében
– a Pozsonyi Csata Emléknapja
helyszín: Fenyves Stadion
jegyek kaphatók a Balatonfenyvesi
Turisztikai Egyesület  irodájában.

A szervezôk fenntartják a program-
változtatás jogát! Figyelje a plaká-
tokat, hirdetményeket!

Programelôzetes
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