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Honfoglalás, államalapítás, országépítés. A történe-
lem három kulcsszava. Augusztus 20-án egyikrôl se
feledkezhetünk meg.
A katonai-hadászati értelemben vett események után
következett a kulturális-politikai értelemben vett hon-
foglalás. Szent István király legnagyobb érdeme az
utóbbi végrehajtása volt, amely a következôket foglalta
magába: a kereszténység megkedveltetése és szív -
üggyé tétele, közösségben az apostoli székkel és
Nyugattal; az állam önállósá-
ga, vagyis nemzeti független-
ség mind a német-római, mind
a bizánci császársággal szem-
ben; erôs monarchia és politi-
kai egység fölépítése, vagyis a
törzsi önállóság és hűbéri
hatalom megszüntetése köz-
ponti kormányhatalom alapítá-
sa által; s végül mindamellett,
amennyire csak lehetséges, a
ma gyar népi jelleg és szokások
megôrzése a Nyugat-Euró pá -
ba való egyidejű beilleszkedés
közepette.
Diplomáciai és politikai érzéke,
mellyel nemegyszer a gya -
korlatban egymásnak ellent-
mondó célokat is el tu dott érni,
korának, sôt mondhatni, az
egész magyar történelemnek
legnagyobb államférfijává avat-
ta. Politikai, vallási és társadal-
mi szempontból tulajdonképpen ô teremtette meg
Magyarországot, István jelölte ki és biztosította a jövô-
be vezetô utat népé nek. A ma gyarságnak négy külön-
bözô szomszédos kultúra – a török-mohamedán kele-
ten, a görög-szláv a Balkánon, a latin-német nyugaton
és a pogány-szláv északon – feszültséggel teli terüle-
tén kellett ezek ostromló befolyásával és ellentmondá-
saival küzdelmet folytatnia. A változást, amelyet István
hozott, jól megvilágítja egy világpolitikai jelentôségű
tény: trónra lépése elôtt nem egészen fél századdal a
magyar lovascsapatok még halálosan fenyegették
Nyugatot és a kereszténységet, egészen az Augsburg
melletti Lech-mezôig hatolva elôre. Az István által
alkotmányában, kiterjedésében, kultúrájában és törté-
nelemformáló erejében újjáalakított Magyarország
ezzel szemben a keresztény Nyugat elôretolt bástyája
lett az elônyomuló mongol és török veszély ellen, és
évszázadokon keresztül védôfal az ázsiai hódítók bar-
bárságával szemben. 
Nagy érdemeket szerzett az ország katolikus egyháza
érdekében kifejtett munkájával is. Szerzetes papokat

hívott Bajorországból, Csehországból, Olaszországból,
elsôsorban bencéseket, Dél-Magyarországra pedig a
görög bazilita rend férfi és nôi tagjait. Szent Márton
hegyén (Pannonhalmán) apátságot alapított. Sok
kolostort létesített, amelyek missziós központjai és
gyúj tópontjai lettek a vallásos s kulturális életnek.
Elrendelte a vasárnap megszentelését és minden tíz
falu számára templom építését. Saját költségén emelt
Esztergomban, palotája közelében egy gyönyörű szé-

kesegyházat, Veszprémben
egy nôi apátságot, és fölépí-
tette Budán a Szent Péter és
Pál templomot a székeskápta-
lannal együtt. Más templomo-
kat gazdagon megajándéko-
zott, javaikat közvetlen védel-
me alá vette. Ami a keresztény
vallással és keresztény tör-
vénnyel nem volt összeegyez-
tethetô, an nak hadat üzent és
büntetéssel sújtotta. 
Az állami törvényhozásban, a
kormányzásban és gazdasági
vonalon sikerült szerencsésen
összeolvasztania a nyugati
elemeket a hazaiakkal. Gon -
dolt Európa és a keresztény
világ egységére. A ke resztény
ma gyar szellemet külföldön is
jel envalóvá tette: Jeruzsá lem -
ben bencés kolostort, Rómá -
ban za rándokházat, Konstanti -

ná poly ban díszes templomot építtetett. A pá pától kapott
elôj ogra támaszkodva birodalmának szilárd egyházi
szervezetet adott: tíz egyházkerületet alapított (12 volt
tervbe véve), köztük két érsekséget: Esz tergom ban és
Kalocsán, valamint nyolc püspökséget.
Mint uralkodó tudatában volt Isten elôtti felelôsségé-
nek. Lelki arculata abban a ,,fejedelemtükörben’’ is
visszatükrözôdik, amelyet fiának hagyott hátra latin
nyelven. Talán nem ô maga írta, de mindenesetre az ô
közelében, politikai s erkölcsi elvei értelmében szer-
kesztették. Az akkori Magyarországon mindenképpen
a legjelentôsebb irodalmi alkotás. Ezekben az Intel -
mekben (Admonitiones) többek között a következô
uralkodói szabályok találhatók ,,Uralkodjál szelíden,
alázattal, békésen harag és gyűlölködés nélkül! A király
koronájának legszebb ékszerei a jótettek; azért illô,
hogy a király igazságossággal és irgalmassággal, vala-
mint a többi keresztény erénnyel ékeskedjék. Minden
nép saját törvényei szerint él; add meg az országnak a
szabadságot, hogy aszerint éljen!’’ 
Ez az ünnep üzenete. (Bolla István)

Államalapításunk ünnepe 
augusztus 20. 

10.30 Ünnepi szentmise 
(Szent Erzsébet Plébániatemplom)

13.00 Ünnepi megemlékezés (Géza
Feje delem Park) Beszédet mond
Lombár Gábor polgármester. Az új
kenyeret megáldja, illetve megszen-
teli Horváthy Petra református lel-
kész és Bolla István római katolikus
plébános.
Közreműködnek: 
– a Balatonfenyvesi Fekete István

Általános Iskola növendékei 
– Csontos Katalin ütôhangszereken
(Rossz idô esetén az ünnepség a
Szent Erzsébet Plébániatemplomban
kerül megrendezésre.)
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TANÉVKEZDÉS
A Balatonfenyvesi Fekete István
Általános Iskola tanévnyitó ün -
nepélyének idôpontja: 

2017. augusztus 31. 17 óra.
Elsô tanítási nap: 

2017. szeptember 01. péntek
A tankönyveket a tanulók az elsô
tanítási napon kapják meg, me -
lyek a 2017/2018-as tanévben
INGYENESEK.

A Községi Könyvtár 
nyitva tartása

2017. július 3-tól augusztus 18-ig:
hétfôtôl péntekig:

09.00–12.00; 13.00–16.00 óráig
Augusztus 21-tôl:

10.00–12.00; 13.00–16.00 óráig
telefon: 85/887-651

e-mail:
konyvtar@balatonfenyves.hu

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

Nyári miserend
2017. június 22-tôl 
szeptember 17-ig.

Árpád-házi Szent Erzsébet 
templom:

Balatonfenyves Kölcsey u. 79.
Csütörtök: 1900 órakor
Szombat: 1900 órakor

Vasárnap: 800 órakor és 1030 órakor
Szűz Mária Szíve templom:

Balatonfenyves-alsó 
Templom köz 7.

Péntek: 1800 órakor
Vasárnap: 900 órakor

Szent Anna kápolna:
Alsóbélatelep Szent István tér 16.

Vasárnap: 1145 órakor

Istentiszteletek 
Református Imaház Pozsonyi u. 9. 

Minden vasárnap 9:30
Balatonfenyves; 11:00 Fonyód.

Kiemelt alkalom: augusztus 7–13
Napközis hittan tábor minden nap

8–16-ig. Téma: a Hűség.

Ki tud róla?
Varga Sándor néhai badacsonyto-
maji plébános, a Bazalt-templom
építtetôje 1946-os nyugdíjazása
után Balatonfenyvesen, a temp-
lom közelében vásárolt házat, 
és itt élt haláláig, 1958. decembe-
réig. Kér jük, akinek van informá-
ciója Varga atya fenyvesi tartóz-
kodásáról, ke ressen bennünket a
könyvtárban (Kölcsey u. 40., vagy 
a 06-85/887-651-es telefonon, illet-
ve a konyvtar@balatonfenyves.hu
e-mail cí men!)

A Családsegítô – és Gyer mek jó -
léti Szolgálat
(Balatonfenyves, Kölcsey u. 30.)
év közben is várja az adományo-
kat, a felajánlásokat: tartós élel-
miszert, ruhát, cipôt, bútort,
egyéb használati cikket.
Köszönjük segítségüket!

FENY VE SI ÚJ SÁG. Balatonfenyves Ön kor mány za tá nak in for má ci ós lap ja.
Meg je le nik ha von ta. Szer kesz ti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Krizsai Mó ni ka.

Szer kesz tés: BÉPÉ Be té ti Tár sa ság (ügyvezetô: dr. Buza Pé ter).
ISSN 2063-2622 – Pos ta cím: Balatonfenyves Pf.: 20.

Nyom dai mun kák: PV&P Kft. 7400 Ka pos vár, Jó zsef u. 50.

2017 szeptemberi számunk 
lapzártája 2017. augusztus 20.
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Ötvenhárom nyár…
Válogatás a MARI-ETTA Gyűjtemény vendégkönyvébôl
Ötvenhárom nyár Fenyvesen! Jó látni a község történetét. Örömmel láttam,hogy ilyen sok prominens személy nyaralt,
élt a településen. Reméljük a jövô még szebb lesz. 2016. 08.25 – Pozsenyicei T. Edit

Köszönjük, hogy a tablókon bemutatják volt gye-
rekkorunk helyszíneit és visszaemlékezhettünk
azokra, akikkel együtt éltünk és sokat tettek szép
településünkért. 2016.08.26 – Iványi család

Elragadtatva szemlélem ezt a remek kiállítást,
harmadszor látva is találok mindig új nézni valót.
Köszönet érte mindenkinek, aki létrehozása
végett fáradozott. Tisztelettel: Dr. Gál Zoltán, Baja

Sok sikert kívánok! A „régmúlt” emlékei mindenki számára a „lélek” balzsamja.

Köszönjük szépen a kedves, tájékozott tárlatvezetést! Nagyon régen láttam ilyen ügyesen, szakszerűen összeállított jól
áttekinthetô kiállítást. Tiszta szívbôl gratulálok!

Családunk az 1936-os évek óta nyaralótulajdo-
nos a községben. Azóta is generációkon át évrôl
évre, nyárról nyárra élvezzük és szeretjük a csa-
ládias és csendes, nyugodt hangulata miatt.
Köszönjük az emlékház és a kiállítás megálmo-
dójának és kivitelezôinek áldozatos sokszínű
munkáját. 2016.09.18 – Kocsis-Rabati család

A település büszke lehet múltjára és jelenére.
Örülök, hogy mindezt láthattam. 2016.09.25 –
Kováts Rolandné

Szívbôl gratulálok a múlt igényes, gondolatéb-
resztô bemutatásához! 2017.07.18 – Tüskés
Gábor

Véletlenül találtunk erre a kiállításra és nagyon örülünk, mert nagyon érdekes, gazdag.

Köszönjük a különleges „tárlatvezetést” a „Múzeumok éjszakáján”. Örülünk, hogy Balatonfenyves már múzeummal is
tudja fogadni és gazdagítani a helyieket és az itt nyaralókat! Mihályné Molnár Zsuzsa, Budapest

Évek óta nyaralunk itt, és örömmel üdvözöljük ezt a helytörténeti kiállítást, sok hasznos dolgot megtudtunk Fenyvesrôl,
múltjáról, híres embereirôl. Köszönjük!

Nagyon tetszett a kiállított gyűjtemény. Édesapám itt töltötte gyermekévei sok-sok nyarát a Kiss utcában. Felnôttként én
is évek óta járok ide vissza nyaralni. Gyönyörű hely. Jó volt látni Fenyves történetét. Köszönjük! Kabay Tilda

Ez a lokál patriotizmus PÉLDAÉRTÉKŰ!!! Köszönet, AKIKET illet!

Vielen herzlicher Dank für diese wunderschöne Austellung!

Köszönjük, hogy a tablókon bemutatják gyerekkorunk
helyszíneit és visszaemlékezhettünk azokra, akikkel
együtt éltünk és sokat tettek szép településünkért. 

Csudajó, hogy van nekünk ilyesmink!

Büszkék vagyunk a gyűjteményre, mint régi nyaralók
(1957 óta). Tetszett nagyon a sok szép emlék.
Köszönettel

Nem csak szép, érdekes és tanulságos, hanem jó
érzéssel tölt el a végignézése. Varga Márton, Vargáné
Kázsmér Zsuzsa

Történészként és helytörténet-szeretôként is bátran állíthatom, hogy ez egy CSODÁLATOS KIÁLLÍTÁS – és az egyete-
mes Balaton-kultúrtörténet remek szelete! Lenyűgözô megvalósítás, kitűnô ötlet! K Ö SZ Ö N J Ü K!

Nagyon tetszett a kiállítás! Legjobban Kálmán István művei tetszettek, ô a dédapám. Horváth Vanda Lea
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A csúcskategóriás vitorlások versenye a fenyvesi kikötôben. A Balatonon még
sosem látott versenyt kizárólag a legkorszerűbb, extrém hajóknak szervezték,
amelyeknek nem csak idehaza, de Európában sincs elég speciális versenyzé-
si lehetôségük. A hagyományos versenyeken ezeket a hajókat csak pár percig
látni, mivel a nagy sebességük miatt azonnal eltűnnek a nézôk szeme elôl,
ezáltal a médiumok számára is követhetetlenek. A szervezôk a Volvo HighTech
Regattával egy olyan versenyt szeretnének meghonosítani Balatonfenyvesen,
amely a csapatok, a nézôk és a médiumok szempontjából is élvezhetôvé teszi
ezeknek a gyors hajóknak a versenyét. A hiánypótló kezdeményezés megál-
modója a Fenyves Yacht Club és társkikötôje az Alsóörs Marina volt, így a túra-
verseny is e két kikötô közt zajlott. A katamaránok és egytestű rohanógépek
szombaton, egy gyorsasági futam után érkeztek Alsóörsrôl Fenyvesre, ahol
ünnepélyes díjkiosztó keretében a legjobbak éremmel és kupával gazdagod-
tak. A verseny másnapján a hajók a fenyvesi kikötô elôtt mérkôztek meg egy
látványos pályaverseny keretében. Az összetett versenyben egytestű hajó-
osztályban a Principessa, több testű hajóosztályban a Festipay nyerte az 
elsô díjat. (E. L.)

Volvo HighTech Regatta
Balatonfenyvesen

A Pozsonyi Csata
emlékére
„Mikor hazaértem, sírtam és büszke
voltam arra, hogy magyar vagyok!” –
mondta egy balatonfenyvesi anyuka,
aki kisfiával látogatott ki a stadionban
megtartott eseményre. Megrázó, de
egyben felemelô érzés volt ezt látni,
köszönjük a szervezôknek.
A Himnusz eléneklésével fejezôdött
be Balatonfenyvesen az a harci prog-
ram és bemutató, ahol hazánk legje-
lesebb hagyományôrzô harcosai lép-
tek fel a Pozsonyi csata 1110. évfor-
dulóján, július 5-én. Itt voltak az ôsi
kelta harcmodor kosztümös képvise-
lôi, a római légiók talán legszebb
kosztümös légionárius harcosai, akik
keményen összecsaptak a vad kel-
tákkal, majd Kassai Lajosorder,
Világkupa gyôztes, a hun magyar
Lovasíjászat képviselôje kápráztatta
el a nézôket bemutatójával, akinek 
az íját is kisorsolták a nézôk körött.
Ezt követôen a Szent György Lovag -
rend harcosai, Primavera táncegyüt-
tese, dobosai és apródjai arattak
méltó elismerést, majd a végén soly-
mász bemutatót láttunk. A magyar
huszárság gyönyörű és látványos
egyenruhában végzett gyakorlatai,
kiválóan felkészített lovai parádés fel-
vonulásukkal és gyakorlataikkal mu -
tattak ízelítôt korabeli huszárságunk
életé bôl.
A program azzal volt teljes, hogy az
érdeklôdôk elôadást hallhattak a
szent koronáról. Igaz Levente törté-
nész kutató pedig a film vetítése mel-
lett a Pozsonyi Csata ma ismert tör-
ténelmi körülményeirôl, és az egyko-
ron „félelmetes” magyar íj készítésé-
rôl tartott magával ragadó elôadást.
Balatonfenyvesen ezzel hagyományt
is szeretnénk teremteni, minden év -
ben erre emlékezni, mert lehet (mond -
ják egyre többen) ha nem nyerjük
meg ezt a csatát, talán ma nincs
magyar nép a Kárpát medencében.
Persze ezt akkor tudjuk megismétel-
ni, ha ezt a fenyvesiek is szeretnék.
Már vannak akik támogatták, hogy
ilyen vagy hasonlóan jelentôs ese-
ményekre sor kerülhessen a jövôben
is. Köszönet érte!
(Támogatóink többek között: a Hu -
ber tus Bt., Balatonfenyves Község
Önkormányzata, Potecz Csaba,
Dallos Imre, Földes Norbert, Haszon
Zsolt, Stamler József, Fázer János,
Turisztikai Egyesület, Osváth Cuk -
rászda)

K. Gy.

Fotó: Cserta Gábor
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Nyári tábor 
Nagy-
vázsonyban
Július elején kezdetét vette 
a táborozás! Nagyon sok jó
programban vettünk részt.
Meg érkezésünkkor pogácsát
sü töttünk, csillagászkodtunk,
egész napos erdei túrát tet-
tünk a Kinizsi-forráshoz, fa -
gyiztunk, elmentünk Zánkára
strandolni. Lovaskocsival és
e-busszal körbejártuk a falu
nevezetességeit. Bôrbôl nyak-
láncot és kulcstartót készít -
hettünk. Utolsó napon íjász -
kodtunk, és saját készítésű
sárkányt röptettünk. Minden
programot nagyon élveztünk,
de a legjobban a Kinizsi vár
látogatása tetszett. A hetet
pajtapartival zártuk. Köszön -
jük az önkormányzatnak,
hogy szállították a csomag-
jainkat.

Hodován Zsófia 5. osztály

A KaposART kiállítása
A Kapos Art Képzô- és Iparművészeti Egyesület Bikinivonal című kiállí-
tásán tizennégyen mutatkoztak be Fenyvesen. Vörös András festô-
művész, az egyesület művészeti vezetôje a Bikinivonal címet adta a 
tárlatnak. Az alkotók valamilyen módon kötôdnek a Balatonhoz vagy
Fenyveshez. Az itt kiállított művek csak egy pici szeletét mutatják be
munkásságuknak. Lírai elemek jelennek meg modern hatásokkal a
képeken. A lírai vonalat elsôsorban az idôsebb generáció képviseli 
(például Vörös András, Ország László, Halmos Klára), míg a modern
hatásokat a középgeneráció (így Lengyel Zsüliett, Mojzer Tamás, Dobó
Krisztina) és a legfiatalabbak (Szö vényi Barnabás és Hornyák Evelin).
Ez az egység a lényege és erôssége az Egyesületnek: a fiatal alkotók
és az „öreg” mesterek egyéni képi világa, amely összetartja a csapat
szellemiségét. 
Szerepel az alkotók között fenyvesi Tóth Árpád, aki ugyan nem volt
tagja a KaposArt-nak, de több szálon kötôdött hozzájuk, és szoros
barátságot ápolt Szombathy Bálint szépségkutatóval, aki a kiállítást
megnyitotta. 

Festôakadémia
és komolyzene
Simon Veronika Munkácsi-díjas
festôművész mellett több, mint 
20 festô tanulhatott színekrôl,
technikáról, az érzések megjele-
nítésérôl a festôecset segítsé-
gével. Tár lata ma is megtekint-
hetô a Nimród út 1sz. alatt, a
Berekszálló épületében. Június 
5-én a Szent Iván esti komoly-
zenei koncerten, a Ka pos vári
Liszt Ferenc Ze ne iskola fiatal
tehetségei adtak varázslatos ze -
nei él ményt az igényes érdeklô-
dôknek.

(K. Gy.)
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk fel-
újítását, új tetôszerkezetek
ácsolását, fedését, valamint
belsô burkolást és gipszkarto-
nozást, kerti pihenôk, teraszok,
kocsibeállók elkészítését. Ba -
latonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.:
30/387-6573.

– MINDEN AMI VILLANY SZE -
RELÉS! Farkas András villany-
szerelô Lakások, házak, iro-
dák, üzletek, műhelyek villany-
szerelése. Fogyasztásmérô
helyek készítése. Éves felül-
vizsgálatok. Tel.: 30/275-1577,
farek01@gmail.com Ba laton -
fenyves, Fenyvesi u. 214.

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

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

– Legyen tisztában értékeivel!
Nagy tapasztalattal, becsüsi
végzettséggel, helyi lakosként
segítek régi tárgyai értékének
megállapításában, értékesítési
tanácsadással, díjtalan kiszál-
lással. Telefon: 30/939-1039.
Bózsing György Dráva utca 70.

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

– Pári Tamás villanyszerelô válla-
lom: lakóépületek, üzletek és
egyéb gyengeáramú munká-
latait! Ingyenes árajánlat ké-
szítés!! Telefon: 30/677-7634
Email: kucko96@vipmail.hu

– Festés-mázolást, hôszigete-
lést, fűnyírást 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 mellett)
Tel.: 30/956-8858, 85/560-142.

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

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

– Angol tanítás, érettségire felké-
szítés minden szinten szakta-
nártól. 20/962-2687.

– Tavaszi nagytakarítást, váltás-
takarítást vállalok. Tel.: 70/358-
7879.

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

– Építési műszaki ellenôrzést
vagy felelôs műszaki vezetést,
építési e-naplóvezetést szak-
magyakorlási jogosultággal vál-
lalok: tel: 70/456-7216.

– Eladó világos színű, mintás
3+2+1 személyes ülôgarnitúra.
Irányár: 20 000 Ft. Tel.: 30/691-
7027.

– Irodai forgószék, tolószék,
elektromos rokkantmotor jó
állapotban féláron eladó. Tel.:
20/991-8719.

– Eladó Dráva u. 63. sz. alatt
STRAUS-AUSTRIA 20 literes,
benzinmotoros permetezôgép.
Tel.: 30-711-5221; email: svabi-
fenyves@gmail.com

– Jó állapotban levô masszív
stég, szállító kézi kocsival

eladó. Tel.: 83-376-083; 30-500-
2519.

– XBOX játékok (kinectes és kon-
zolos) 3000 Ft/db áron, kitűnô
állapotban eladók! Tel.: 70/385-
7019.

– 0,5 m3 nagyméretű egész, és
0,5 m3 fél tégla ingyen elvi-
hetô a Vízház utcából. 70/622-
9743.

– Szelek Szárnyán – Help Ser -
vice! Gyermekfelügyeletet, bé -
biszitterkedés, hobbiállat gon-
dozás, kutyasétáltatás, ta ka -
rítás ôsztôl. Hívjon bizalommal!
30/390-1131.

– Eladó csónakra (gumi is) cse-
rélhetô Yamaha-Jog 2 robogó
és egy segédmotoros kerékpár.
49, ill. 43 ezer Forint értékben.
Ugyanitt Wolf fűnyíró újszerű
állapotban 11 ezer forintért.
70/602-5203.

– Eladó megkímélt állapotban
lévô forgótárcsás Hajdú moso-
gép és centrifuga, a kettô
együtt 20 000 Ft. Tel.: 30/853-
2422.

– Jó állapotú, piros színű elektro-
mos bicikli eladó 70 000 Ft
áron. A jármű akkumulátorcse-
rére szorul. Töltô van hozzá.
Tel.: 20/503-5537.

– Házak, apartmanok, irodák,
üzletek, intézmények, társas-
házak általános takarítását vál-
lalom Balatonfenyvesen és kör-
nyékén. Bakai-Németh vanda
ev. Tel.: 30/822-0522; e-mail:
danduska8@gmail.com

– Két Kakas Gasztro és Kéz -
műves Piac Balatonfenyves-
Imremajorban minden vasár-
nap 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

– XBOX játékok (kinectes és kon-
zolos) 3000 Ft/db áron, kitűnô
állapotban eladók! Tel: 70/385-
7019.

Az apróhirdetések közzététele
díjmentes, a hirdetések tartalmá-
ért felelôsséget nem vállalunk!

AP RÓ
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Július műsorából válogattuk a képösszeállítást 
(Fotó: Soltész Berta)

Népek Zenéi című programsorozatunk elsô állomása Latin-Amerika volt. Az Eraklin Táncklub latintánc bemuta-
tóját a szórakoztatta a közönséget kifulladásig

Latin-Amerika után Észak-Amerikába utazhattunk a Conestoga Country Linedance tánccsoportnak köszönhe-
tôen, ôket a Mr. G Bluesband koncertje követte

Július 22-én a Roma Kultúrába nyerhettünk bepillantást, Madarász Ildikó fôzôshowjának, illetve a Romani
Design divatbemutatójának köszönhetôen, amely során autentikus roma népdalokat és táncokat is láthattak az
érdeklôdôk
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AUGUSZTUS
Augusztus 19-ig minden hétfôn,
szerdán és pénteken 21:00
FILMVETÍTÉS A KERTMOZIBAN
Jegyár: 800 Ft/fô

Augusztus 19-ig minden 
kedden, pénteken és 
szombaton 11:00
GYEREKELÔADÁS A
KULTKIKÖTÔ SZERVEZÉSÉBEN
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 1000 Ft/fô

A „Fenvesi esték” augusztus
16-ig folytatódnak a Mari-Etta
Helytörténeti Gyűjtemény 
udvarán szerda esténként 
18.00 órától. Meghívott 
vendégeinkkel Lombár Gábor
polgármester beszélget 

Augusztus 2. (szerda) 18.00
„FENYVESI ESTÉK” 
Helyszín: Mari-Etta Helytörténeti
Gyűjtemény, Kölcsey u. 83.

Augusztus 3. (csütörtök) 18.00 
Time-Idô: Baricz Kati 
fotóművész kiállítása, fellép
Kegye János pánsípművész
Helyszín: Községháza nagyterme

20:30
Hajdu youdo? Hajdu Steve
stand-up estje
a Kultkikötô szervezésében
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár. 2900 Ft/fô

Augusztus 5. (Szombat) 20:00
Jubileumi hangverseny 
(klasszikus zenei koncert)
A Balatonfenyvesi Klasszikus
Zenei Kör szervezésében
Helyszín: Kultúrtér

Augusztus 9. (szerda) 18.00
„FENYVESI ESTÉK” 
Helyszín: Mari-Etta Helytörténeti
Gyűjtemény, Kölcsey u. 83.

Augusztus 10. (Csütörtök) 20:30
Svejk vagyok – Mikó István
zenés elôadása
a Kultkikötô szervezésében
Helyszín: Kultúrtér
Jegyár: 2900 Ft/fô

Augusztus 11. (Péntek) 19:00
Angel Dance táncosainak 
bemutatója
Helyszín: Zenepavilon

Augusztus 12. (Szombat) 20:00
Rockalsó
Helyszín: Fenyves-alsói Strand

Augusztus 12–13. 
(Szombat–vasárnap)
FENYVES OPEN
TENISZBAJNOKSÁG
Helyszín: Teniszpályák 
(Nimród u. 1.)

Augusztus 12–13. 
(Szombat–vasárnap)
NYÍLTVÍZI VÍZILABDA KUPA
Helyszín: Fenyves Yacht Club

Augusztus 16. (szerda)
„FENYVESI ESTÉK” 
dr. Buza Péter elôadása szôlôrôl
és borról
Helyszín: Mari-Etta Helytörténeti
Gyűjtemény, Kölcsey u. 83.

Augusztus 18. (Péntek) 19:00
Dombóvári Ifjúsági
Fúvószenekar koncertje
Helyszín: Zenepavilon

Augusztus 19. (Szombat)
Kaposvári Liszt Ferenc
Zeneiskola fúvósegyüttesének
térzenéje
Helyszín: Fenyves Yacht Club

Augusztus 20. (Vasárnap)
SZENT ISTVÁN-NAPI
ÜNNEPSÉG
Ünnepi Szentmise, Megemlékezés
és kenyérszentelés

20:00 CS.Í.T. Együttes koncertje

21:00 Tűzijáték
Fafaragó Tábor nyílik augusztus
28-án Tapolcai Sándor népi ipar-
művész fafaragó, művészeti
vezetô irányításával. Helyszín:
Bács Megyei Ifjúsági Tábor,
Balatonfenyves Kölcsey u. 45. 
Idén a díszítô fafaragások kerül-
nek hangsúlyozásra. Az érdek-
lôdök folyamatosan látogathat-
ják a szeptember 1-i zárásig. 

SZEPTEMBER
Szeptember 2. (Szombat)
Kisvasúti Nap

Szeptember 9. (Szombat) 
Szüreti felvonulás és bál

Programok
A szervezôk fenntartják a prog-
ramváltoztatás jogát! Figyelje a
plakátokat, hirdetményeket!
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