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A költségvetésrôl minden esztendôben már
ezen idôszakban szoktunk tájékoztatást adni,
még úgy is, hogy minden adat természetesen
ilyenkor még nem áll rendelkezésünkre.
Ahhoz, hogy pontosan felmérhessük, hogy mibôl
fogunk működni, hogy mekkora lesz az a büdzsé,
milyen nagyságú, amibôl aztán fejleszthetünk – jó
esetben megtoldva azt pályázati forrásokkal –,
egyelôre nem tudhatjuk, de azt igen, hogy mit is
szeretnénk, s hogy van-
nak-e, és ha igen, milyen
mértékű már elnyert 
és jövôre megvalósuló
pályázati fejlesztéseink.
Örömmel írom le, hogy
vannak, és nem is akár-
milyenek, s ezek össze-
geit már át is utalták a
számlánkra. Így fordulha-
tott elô, hogy ebben az
esztendôben költségve-
tésünk, ön állóságunk óta
elôször, meghaladja az 
1 milliárd, igen: az egy mil -
 liárd forintot. Még nekünk
is, akik már hosszú ide-
je foglalkozunk Bala ton -
fenyves ve ze tésével, fej-
lesztésével, gazdálkodásával, lélektani pillanat
volt látni a bankszámla kivonatot ilyen összegrôl.
Igaz a fejlesztések a következô esztendôben fog-
nak megvalósulni, így a 2018-as költségvetésünk
is hasonlóan magas összegű lesz, de legalább
biztosan tudjuk, hogy merre tartunk, és mibôl.
Nagy öröm, hogy az iskola energetikai felújítására
(nyílászáró cserék, fűtés korszerűsítés, homlokza-
ti szigetelés, és napelemek elhelyezése) megtör-
ténik, így kultúráltabb, és lényegesen olcsóbban
működô lesz az intézmény. Bár persze a KLIK
„működtet”, de az a település vagyona-tulajdona,
így arra költeni, fôleg pályázati pénzbôl, jó be -
fektetés. Ezen munkálatok során megújul az köz-
ponti épület, a Kacs ko vics-villa és a sportcsarnok-
tornaterem, több mint 150 millió forintból.
A tornateremre még pályáztunk, annak belsô 
felújítására is, mintegy 50 millió forintot, melybôl 

a burkolatot, a világítást, a vizes blokkokat is rend-
be tudnánk tenni. Így 1995 után (ekkor épült fel a
csarnok) teljesen fel tudnánk azt újítani.
Szintén régi szándékunk a csapadékvíz elveze-
tés, rendezés a településen, erre szintén sikerrel
pályáztunk, és nyertünk valamivel több mint 
260 milliót. Ebbôl az összegbôl több ponton ké -
szül el a csapadékvíz elvezetô rendszer át eme lô -
vel burkolt, és földárokkal. Ké szül árok el sôsor-

ban az Úttörô utca több
szakaszán, valamint a
Kossuth utcában.
Elôkészítési fázisban
van a Nagystrand teljes
felújítása, feltöltéssel víz -
elvezetô rendszerrel,
part védelemmel, sé tány -
nyal: több mint 2 milliárd
forint költségvetéssel.
Ebben azért is lehetünk
esélyesek, mert oly sok-
szor minden nyilvános-
ságot ki hasz nálva pana-
szoltam, hogy – mi vel mi
vagyunk a legmélyebben
fekvô települése a tó-
nak – számítunk a kor-
mányzati támogatásra.

Ennek a projektnek a gazdája az Or szágos
Vízügyi Hi va tal és a KDT Vizig lesz, természe-
tesen a mi be vonásunkkal. A pályázatot még ki
sem írták, csak sokat beszélnek róla, ki ne hallott
volna már a Balatonra szánt, több mint 300 milli-
árdról!?
Ezen kívül persze számítunk az idén indult
Turizmus Rt. által gondozott strandi, s a BFT-nek
szintén a turizmust célzó lehetôségeire. Ebbôl
most készült el egy sétány szakasz, az elôzôbôl a
csónakmenhely.
Elképzeléseink, hozzá terveink tehát vannak,
melyek az elkövetkezendô esztendôkre tartalmaz-
zák a feladatokat, a fejlesztéseket, melyekhez
igyekszünk pályázati, és ennek híján saját forrá-
sokat rendelni. Errôl fog szólni 2018 költségveté-
se, melyen már gôzerôvel dolgozunk.

(Lombár Gábor)
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A községházáról jelentjük
Október 26-i ülésén mindössze tíz napirendet tárgyalt a köz-
gyűlés, mivel az aktuális napirendeket rendkívüli ülés kereté-
ben már korábban megtárgyalta, és ezekben a kérdésekben
döntést is hoztak a képviselôk.
A polgármesteri jelentést követôen véleményezte a testület az
iskola felvételi körzetére tett javaslatot, mely szerint – ahogy
ez eddig is – a felvételi körzet a település közigazgatási terü-
lete, amely nem azt jelenti, hogy ne fogadnánk, ne fogadhat-
nánk más településrôl is tanulókat. Szerencsére iskolánk híré-
nek köszönhetôen jelentôs számú a más településrôl járók
száma.
A testület elfogadott javaslatát figyelembe véve a Kor mány -
hivatal határozza meg és teszi közzé a felvételi körzetek ha -
tárát.
Véleményezte és elfogadta a testület a siófoki Tankerület által
elkészített fejlesztési tervet, mely a 2017–2022 közötti idô-
szakra szól. A fejlesztési terv figyelembe veszi a megye, így a
település népesedési mutatóit, melyek rosszabbak az orszá-
gos átlagnál, figyelembe veszi az egyes települések sajátos-
ságait, azok alapján innovatív és korszerű eszközökkel kíván-
ják a rendszert működtetni.
Elfogadta a testület a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását, ez azért vált szüksé-
gessé, mert január 1-tôl a konyha működtetését a hivatal látja
el az önkormányzat helyett, mely változást ezen dokumentu-
mon is át kell vezetni.
Döntött a testület hogy részt vesz egy, az elsô világháború
áldozatainak emléket állító lélekharang beszerzésére lehetô-
séget nyújtó pályázaton, melynek szerkezete már áll a Tátika
utcai temetôben.
Támogatja 300 ezer forinttal a testület az Ezüstfenyô Nyug -
díjas Egyesület tevékenységét.
Nem kívánja a testület változtatni a forgalmi rendet a volt
Elzett üdülô, és a Csalogány strand térségében, melyhez gya-
logos számlálást is végeztek a nyáron. A felülvizsgálatra való
felszólítást a Közlekedési Hatóság adta ki, mivel a környék
egyik nyaraló tulajdonosa hozzájuk fordult azzal a kéréssel,
hogy az itt meglévô gyalogos vasúti átjáróhoz zebrát alakít-
sunk ki. Ezt a kérést, mivel a közelben van felfestett, kialakított
zebra, nem támogatta a testület.
Kiírta a testület a 2017–18 évi hóeltakarításra és síkosság
mentesítésre vonatkozó pályázatát.
Meghatározta a Nagyárkon kialakított csónakveszteglô hasz-
nálatának formáját, módját, annak bérleti díjait, ezek az infor-
mációk Fenyves honlapján elérhetôek.
Értékelte a testület az elmúlt üdülési idényben végzett fenn-
tartási feladatokat, egyben meghatározta azon területeket,
amelyeknek rendezésére további elôterjesztéseket kell készí-
teni a következô testületi ülésre. Ezek a parkolási gondok, és
a fenntartási munkákba esetlegesen vállalkozások bevonása:
közcélú munkatársak létszámának várható csökkenése miatt.
Az ülés végén a képviselôk kérdései között elhangzott, hogy 
a csónakmenhely nem vörösfenyô felhasználásával készült. 
A történtek kivizsgálása során a kivitelezô becsatolta a fel-
használt anyag műbizonylatát, mely szerint a jelzés téves,
alaptalan. (L. G.)

Ötszáz év
Nagy számú nézôközönség elôtt ünnepelte a
Fonyód-Balatonfenyvesi Református Missziói
Egyházközség október 30-án, Balatonmárián a
reformáció 500. évfordulóját. Dr. Virág Sándor
bevezetô elôadásában beszélt a reformátorok-
ról, mártírokról és a keresztyének üldözésérôl
napjainkig bezárólag. Virág Emese, a Zene -
akadémia ének tanszakának docense, Liszt-
díjas zongoraművész Bach, és Orbán György
műveket adott elô, Horti Lilla operaénekesnô
közreműködésével. Igét hirdetett Halász Noémi
fôtisztelendô asszony. Az estet szeretetvendég-
ség zárta. 

Fonyód-Balatonfenyvesi 
Református Misszió
Egyházközség hírei
Gyakorlat orientált imanap:

December 9-én 9.00–14.00-ig 
a fonyódi Kulturális Központban 

Kovács Endi és Krajczár János elôadásaival: 
A személôdô ima és a gyógyító ima. 

Ökumenikus alkalom, felekezetre való tekintet
nélkül várunk mindenkit. Az ebédrendelés miatt
várjuk a jelentkezéseket allergia- és diétameg-
jelöléssel: halasz.lelkesz@gmail.com
Minden vasárnap 9.30-tól istentisztelet
A hónap elsô vasárnapja CsIT (családi isten-
tisztelet) gyerekbarát módon a hittanosok szol-
gálatával, a hónap utolsó vasárnapján úrvacso-
raosztás a Szentlélek Isten és a hívek közössé-
gében.
Fiataloknak konfirmációs oktatás indult két 
csoportban: gimnazisták és felsôsök (7. 8. osz-
tály), ehhez lehet csatlakozni: halasz.lelkesz@
gmail.com
Családlátogatás, lelkigondozás, beszélgetés
kérhetô emailben vagy a telefonszámomon:
halasz.lelkesz@gmail.com 30/491-7241. 

Halász Noémi 
református lelkipásztornál

Az Árpád-házi Szent Erzsébet
Plébánia hírei

Elérhetôség: Neumajer Zoltán plébános
Telefon: 85/360-046

Szentmiserend 2017. október 1-tôl:
Árpád-házi Szent Erzsébet 

Plébánia temp lom: vasárnap 9 óra 15-kor

Szűz Mária Szíve Templom: vasárnap 11 órakor
Szent Anna kápolna: 2017. október 1-tôl a ká -
polnában elôreláthatólag 2018. júniusig nem
lesz szentmise. Kérjük a hívek megértését! Akik
el tudnak jönni a másik két templom valamelyi-
kébe, természetesen nagy szeretettel várjuk!
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Esôs, szeles délutánon ünnepeltük október 23-át, az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc, valamint köztársaságunk kikiáltásának napját.
Ünnepi műsorral készültek a Balatonfenyvesi Fekete István Általános
Iskola tanulói. A műsort Kövesdi Éva állította össze, a gyerekek felké-
szítésében Gyanó Józsefné és Tábor Tamásné voltak segítségére.
Lombár Gábor polgármester ünnepi beszéde után az önkormányzat, az
intézmények és a civil szervezetek képviselôi elhelyezték a megemlé-
kezés koszorúit a Gazdasági Vasút állomásának épületén található
emléktáblánál. Az ünnepségen jelen volt dr. Szilák Endre, a balaton-
fenyvesi ’56-os események tanúja.

Ötvenhat 
ünnepén

Idôsek
Hónapja
Operett délutánnal köszöntötte
Balatonfenyves Község Önkor-
mányzata szépkorú lakosait az
Idôsek Hónapja keretében, akiket
Lombár Gábor polgármester kö -
szöntött. A műsorban Csonka
Zsuzsanna operetténekesnô és
barátai szórakozatták a megjelen-
teket. 
A Balatonfenyvesi Ezüstfenyô
Nyugdíjas Egyesületet évek óta
kölcsönös együttműködésben
munkálkodik az ORDO Hungariae
Lovagrenddel. Operett délutánun-
kon az általuk alapított „Pillangó-
díj”-ban részesítették Sáfár Attilát,
Pásztor Jánosnét, Simon Gá bor -
nét, Kiss Sándornét és Lombár
Gábort, ezáltal is elismerve mun-
kájukat. 

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
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Harminc évesen
Harminc éve helyezték el óvodánk
akkor épített otthonának alapkövét.
Az évfordulón az intézmény vezetô-
je, Hackl Szilvia mondott ünnepi
beszédet. Ennek néhány részletét
adjuk közre az alábbiakban.   
Mindannyian tudjuk, hogy, mielôtt
ide beköltözhettünk, több helyszí-
nen is zajlott az óvodás korú gyer-
mekek nevelése Fenyvesen. Egy
parti nyaralóépület fogadta be a
kicsiket eleinte, Bakayék államo -
sított házában rendezkedtek be. 
A Balaton Nagybereki Állami Gaz -
daság megteremtésével, sok-sok
ember kapott itt munkát, megélhe-
tést, szolgálati lakások biztosításá-
val segítették a családok letelepe-
dését. A következô ôvodát az ô
kedvükért építették Imre-majorban.
Az egy csoporttal működô, az ak -
kori igényeknek, elvárásoknak meg -
felelô, nagy játszóudvarral rendel-
kezô intézményben én is „nö ven -
dék” lehettem. Emlékszem, Nagy -
kanizsáról költözött le hozzánk
Ilonka óvónéni (Ili néni), akinek
Kulcsár Éva néni volt a jobb keze –
a mi dadusunk. 
A lakosság számának ugrásszerű
megnövekedésével – két évtized
alatt megháromszorozódott az itt
élôk száma – megnôtt a gyermek-
létszám is a településen és egyre
nagyobb igény mutatkozott az
intézményes nevelés iránt. Fonyód
és Fenyves összetartozása majd
különválása, a fejlesztés iránti
igény, megszülte azt az elhatáro-

zást, ekkor már a ’80-as évek ele-
jén járunk. Az idô tájt az iskola
egyik épületében kialakított cso-
portszobákat birtokolták a kicsik.
Márta néni, Jutka néni, Kató néni
és Magdus néni gondoskodott
rólunk.
1987-ben aztán – 30 évvel ezelôtt –
az akkori kis óvodások, óvónôik és
dadusok, konyhás nénik és minden
dolgozó, birtokba vehesse az új
óvodát, itt a Fenyvesi utcában. Az
akkor modern épület már rendelke-
zett saját konyhával, raktárhelyisé-
gekkel, három tágas csoportszobá-
val, gyermeköltözôkkel, mosdó he -
lyiségekkel, nagy teraszokkal, egy
óriási méretű aulával – amelybe
belefért volna egy pesti óvoda –
orvosi szobával, egyéb kiszolgáló
helyiségekkel és saját tornaszobá-
val, melynek léte még mai is csak
vágyálom több óvoda számára. 
1987-ben meg is teltek a csoport-
szobák. Magas, bôven harminc
feletti gyermeklétszámokkal dol -
goz tak a pedagógusok: összeszá-
moltuk a csoportnaplók alapján,
hogy az elmúlt 30 évben 863 fô
gyermek járt a fenyvesi óvodába. 
2011. májusában vette fel óvodánk
a Kisfenyô Óvoda nevet. Prog ram -
jainkat a családok pozitívan fogad-
ták, kezdeményezéseinkkel (csak
néhányat említek: Márton-napi vá -
sáros vígasság, jelmezes farsang,
nyílt nap) egyre több embert sike-
rült az óvodánk életébe bevonni.
Meggyôzôdésem, hogy egy óvoda
központi helyet foglal el egy telepü-
lés életében. Közösségformáló ere-

jével lehetôvé teszi, hogy kis óvo-
dás és nyugdíjas nagymama együtt
szerepeljen a közösség, a falu kul-
turális programjain. Mi élünk is a
lehetôséggel és e két generáció
kapcsolata példaértékű itt Feny -
vesen!
A szorgalmasan végzett munka, a
sok-sok kisgyermek és szüleik oda-
adása az idô elôrehaladtával nem
kopott meg, de az épület már jelez-
te az idô múlását. Az erôs, északi
szél bizony meglengette a csoport-
szobák függönyét, a bútorok el hasz -
nálódtak, a játékeszközök meg -
koptak. Önkormányzatunk mindig a
szívén viselte az óvoda és a gyer-
mekek sorsát. Támogató magatar-
tásuknak köszönhetôen, 2014-ben
egy új óvodaépületet vehettünk bir-
tokba. Megújultak a nyílászáróink,
esztétikus, színes külsôt öltöttünk
magunkra – mely a falakon belül
zajló színes életünket jelképezi, új,
korszerű udvari játékok teszik tel-
jessé gyermekeink életét. Köszö -
nöm polgármester úrnak és mind-
azoknak a támogatását, akik szülô-
ként, barátként, bármilyen minô-
ségben is teszi, segíti az itt folyó
szakmai munka jó hírét továbbadni!
Bátran kijelenthetem, (mert meg-
kérdeztem tôlük), hogy jó fenyvesi
óvodásnak lenni!
Óriási a felelôsségünk, hiszen nem
mindegy milyen értékeket közvetí-
tünk és adunk át! Úgy gondolom,
egy pedagógusnak a legnagyobb
eredménye, ha tanítványai sikere-
ket érnek el. Nagyon sokan, nagyon
szép pályát futottak be, sokan kie-

Balatonfenyvesi Kisfenyô Óvoda hírei

Épül az óvoda
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melkedô eredményeket produkál-
tak. A legfontosabb mégis – azt
gondolom – hogy a boldog gyer-
mekkort, boldog fiatal és felnôtt 
kor kövesse. Kívánom, hogy az
elkövetkezô 30 év is olyan eredmé-
nyekben gazdag legyen, mint az
elôzô 30.
Isten éltessen Balatonfenyvesi
Kisfenyô Óvoda!

Köszönjük a közreműködést Péter
Márk, Fehér Dóri, Péter Luca
Panna egykori növendékeinknek
valamint az Ezüstfenyô Nyugdíjas
Egyesület Kórusának! Verseik, a
dalok és Luca kedves játékai szín-
vonalasabbá tették ezt a számunk-
ra nagyon fontos eseményt! Kö -
szönjük Világos Krisztián Plébános
Úrnak, hogy megáldotta az óvo-
dánkat!
Ez alkalomból, az épület falán
emléket állítottunk az elmúlt, és a
következô harminc esztendônek!
Az alkotást, Takács Tamara fonyódi
fazekas barátunk készítette.

Immár hagyománnyá vált intézmé-
nyünkben, hogy október hónap
folyamán – egy tanítási napon,
néhány óra keretében – célzottan
foglalkozunk az egészségnevelés
témakörével. 
Ebben a tanévben október 26-án,
csütörtökön tartottuk az egészség-
napot.
Az alsó tagozatosok a fogápolás
fontosságát erôsítô kisfilm megte-
kintésével kezdték a napot. Tíz -
óraira – a málnás zabkása mellett-
friss, ropogós, gyümölcsöket, zöld-
ségeket kóstolhattak a gyerekek,
köszönhetôen a szülôi munkakö-
zösség lelkes tagjainak.
A továbbiakban a Somogy Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Osztályának munkatársa, Dr.
Vinczéné Darvas Adrienn tartott
interaktív foglalkozást „Rémisztô
kezek”, illetve „Szupertüsszents”
címmel a személyi higiénérôl.

Vendégünk volt még Vörös Andrea
és Dr. Bárdi Gábor (elsô osztályos
szülôk), akik mesekönyv íróként,
illetve aktív mentôorvosként – ter-
mészetesen mesébe ágyazva –
ismertették meg a kicsiket a men-
tôk hívásának és az elsôsegély-
nyújtás legalapvetôbb ismereteinek
rejtelmeivel.
A délelôttöt mozgással zártuk. 400
és 800 méter futással tehették pró-
bára állóképességüket az alsósok.
A többség „piros almával”, azaz a
800 méter teljesítését bizonyító
„éremmel” – már most a jövô évi
egészségnapot várva – köszönt el.
A gyerekek által készített színes
plakát még sokáig emlékeztet ben-
nünket a jó hangulatú, vidám déle-
lôttre.
A felsô tagozatosok közös tornával
kezdtek a sportcsarnokban. A diá-
kok Sárdi Nóra 6. osztályos tanuló
irányítása alatt mozgathatták meg

tagjaikat. Ezután Jóba Enikô
gyógy  szerésznô mesélt a meridián-
torna jelentôségérôl, majd útmuta-
tása alapján mindenki lelkesen
látott neki az újszerű gyakorlatok
elvégzésének. Kilenc órától a ta -
nulókat kétfajta program várta. Az
egyiken Joó Tamás tanár úr be -
szélt, illetve beszélgetett az egész-
séges táplálkozásról, annak fontos-
ságáról. Mondandóját gazdag zöld-
ség-, gyümölcs-, fűszerbemutató-
val támasztotta alá. A másikon a
Fonyódi Mentôállomás két dolgo -
zójával találkozhattak a diákok. 
A mentôsök tudatosították a gyere-
kekben, mikor és hogyan kell
segélyhívást kezdeményezni, újra-
éleszteni, mi a teendô addig, amíg
ôk megérkeznek. A jelenlévôk se -
gítségével a gyakorlatban is be -
mutatták. A nap mindezek után 
az osztálytermekben folytatódott. 
A felsôsök is készítettek plakáto-
kat, me lyeknek témáját elôzete-
sen megkapták: Egyem vagy ne
egyem? Ötletes, különbözô techni-
kákkal elkészített produktumok
születtek. 
Köszönjük minden résztvevônek
segítô támogatását.

Az Állatok Világnapján
Az új nevelési év ismét sok-sok programot és élményt nyújt majd gyerme-
keinknek. A legapróbbak beszoktatása még javában zajlik, de már részt
vehettek két rendezvényünkön is. 
Október elején – az állatok világnapján – ellátogattunk Czankáékhoz, ahol
saját élôhelyükön csodálkozhattak rá a kicsik, az ott élô háziállatokra. 
A baromfiudvar lakói, örömmel vették a kukorica- és búzaszemek záporát,
melyet az apró kis kezek zúdítottak rájuk. A friss tojás is kézrôl-kézre járt,
csoda, hogy egyben maradt a nagy érdeklôdés közepette…
Az újszülött kismalacok majd a sárban dagonyázó felnôtt példányok látvá-
nya is mosolyt csalt a kicsik arcára. A „táltos paripákat” – ahogy egyik kis-
csoportosunk hívta ôket, csak messzirôl csodálhattuk meg, ugyanis a
nyüzsgô és hangoskodó gyermekhad, óvatosságot váltott ki belôlük, a csá-
bító alma és répa kínálat ellenére is.
Látogatásunk végén, Anikó is megvendégelte a kis ovisokat, melyet ezúton
is köszönünk szépen!
A hazavezetô úton még elidôztünk egy kicsit a „hubertuszos” kecskéknél
és barikáknál, akiknek simogatásáért szinte verseny alakult ki a gyerekek
között.
Másnap még a Pernecz család jóvoltából, folytattuk egy kicsit az „állati”
programot – törpe tyúkokat hoztak be az oviba, akik meglehetôsen jól tűr-
ték a kicsik érdeklôdését.
Köszönjük a két család közreműködését és támogatását, sikerült mara-
dandó élményt szereznünk a Kisfenyô Óvoda gyermekeinek! (H. Sz.)

Balatonfenyvesi Fekete István
Általános Iskola hírei
Egészségnap 2017
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújí-
tását, új tetôszerkezetek ácsolá-
sát, fedését, valamint belsô bur-
kolást és gipszkartonozást, kerti
pihenôk, teraszok, kocsibeállók
el  készítését. Balatonfenyves,
Rákóczi u. 2., tel.: 30/387-6573.

– Számítógépek javítását, karban-
tartását vállalom. Orbán János
70/379-8301.

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

– Legyen tisztában értékeivel!
Nagy tapasztalattal, becsüsi vég -
zettséggel, helyi lakosként se -
gítek régi tárgyai értékének meg -
állapításában, értékesítési ta -
nács adással, díjtalan kiszállással.
Telefon: 30/939-1039 Bó zsing
György Dráva utca 70.

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

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

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

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

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

– Villanybojlerok javítása, tisztítá-
sa, mosógépek, mosogatógépek,
elektromos háztartási gépek ja -
v  í tása Kránicz István Telefon:
30/904-4527 Balatonfenyves.
Hétvégén is.

– Ezermester javít kerékpárokat,
háztartási kisgépeket, lemezját-
szót, videót. Mindig Tv setabox
te le pítés, hangolás, beállítás.
Csak kisegítô tevékenység el -
számoló számlával. Tel.: 70/602-
5203.

– Gépi földmunka, fuvarozás, épí-
tôanyag kereskedés. Fenyves 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 Élôcsalik, 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 szaktanár-
tól. 20/962-2687.

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

– Építési műszaki ellenôrzést vagy
felelôs műszaki vezetést, építési
e-naplóvezetést szakmagyakor-
lási jogosultággal vállalok. Tel.:
70/456-7216.

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

– Eladó Dráva u. 63. sz. alatt
STRAUS-AUSTRIA 20 literes,
benzinmotoros permetezôgép.
Tel.: 30/711-5221; e-mail: 
svabifenyves@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.

– Szelek Szárnyán – Help Service!
Gyermekfelügyeletet – bébiszit-
terkedés, hobbiállat gondozás,
kutyasétáltatás. Hívjon bizalom-
mal! 30/390-1131.

– Eladó csónakra (gumi is) cserél-
hetô 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 mosógép 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 akkumulátorcserére szo-
rul. Töltô van hozzá. Tel.: 20/503-
5537.

– Házak, apartmanok, irodák, üz -
letek, intézmények, társasházak

általános takarítását vállalom
Balatonfenyvesen és környékén.
Bakai-Németh Vanda ev. Tel.:
30/822-0522; e-mail: 
danduska8@gmail.com

– Fűthetô albérletet keresek hosz-
szú távra Balatonfenyvesen,
vagy 15 km-es körzetében. Tel.:
20/456-523.

– 240 db. creaton classic hódfarkú
új cserép eladó. Tel.: 20/444-
6576.

– Balatonfenyves központjában 
75 m2-es emeleti lakrész kiadó,
hosszú távra. Tel.: 20/540-9433.

– Tanárnô, tanítványokat vállal
matematika, kémia, fizika tantár-
gyakból. 20/540-9433.

– Igényesnek eladó balatoni dió-
héjformájú kétpárevezôs mű -
anyag horgászcsónak. Végig lég-
kamrás, elsüllyeszthetetlen, ta -
ka ró ponyvával. Továbbá 1 pár
evezôlapát villákkal és 3 db hor-
gony. Tel.: 30/282-0041.

– Eladó: 1 db sarokülôgarnitúra, 
2 ajtós szekény, dohányzó asz-
tal, vill. fűnyíró, sövényvágó 
új, centrifugák, rozsdamentes
edény készlet, XXL-es férfi ruhák,
41-es cipôk és még sok apróság.
Tel.: 20/445-9730.

– Mihalecz Tibor szobafestô,
mázoló. 70/602-5095. E-mail:
mihalecz.tibor@freemail.hu

– Tűzifa eladó Balatonfenyvesen!
Vegyes fa – platán, fenyô, tuja,
gyümölcs, nyár – eladó. Többféle
méretben, vastagságban. Több
köbméter van. Ugyanitt használt,
de jól működô vegyestüzelésű
kazánt keresek. Ár: megegyezés
szerint. Csere is érdekel. Tel.:
20/239-4321.

– Kutyaól jó állapotban 3000 Ft;
rokkant tolószék 10 000 Ft eladó.
Tel.: 20/991-8719.

– Gáz siesta, mosógép (tárcsás),
centrifuga, terménydaráló eladó.
85/360-399.

– Zöldterület-gondozás. Somogyi
Zsolt 20/360-8504.

– Elôltöltôs Zanussi mosógép és
kihúzható kanapé eladó. 30/551-
8359.

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

AP RÓ

2017 decemberi számunk 
lapzártája 2017. november 20.
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Zenei siker
Az V. Nemzetközi Bartók Béla
Zeneiskolai Zongoraverseny terü-
leti válogatójáról az országos dön-
tôbe jutott Kemény Zsombor 7.
osztályos tanuló. Gratulálunk
Zsombornak és felkészítô tanárá-
nak, Schweitzel Jolánnak a kiváló
eredményhez. A döntôt november
végén rendezik meg Budapesten.
Sok sikert kívánunk!

A Családsegítô- és Gyer mek -
jóléti Szolgálat (Balatonfenyves,
Kölcsey u. 30.) 2017. folyamán
rengeteg adomány ruhát, játé-
kot, bútort, háztartási eszközt
juttatott el a rászorulóknak.
Továbbra is várjuk a felajánláso-
kat. A következô „Ruhabörze”
2017. november 16-án lesz.
Köszönjük segítségüket!

A Fonyódi Rendôrkapitányság
bűnmegelôzési munkatársa az
idôsek hónapja alkalmából 2017.
október 24-én tartott elôadást
közel 40 fô részvételével a helyi
nyugdíjas klub tagjainak. A prog -
ram keretében kiemelt figyelmet
fordítottak az internethasználat
veszélyeire, a segélyhívó szá-
mokkal kapcsolatban felmerülô
kérdésekre, valamint mindazon
problémákra, amelyek miatt ezen
korosztály rendszeres felvilágo-
sítása és tájékoztatása biztonsá-
guk érdekében elengedhetetle-
nül szükséges. (police.hu)

A Községi Könyvtár 
nyitvatartási ideje 

10.00–12.00; 13–16.00 óráig
telefon: 85/887-651

e-mail: konyvtar@balaton-
fenyves.hu

Mari-Etta Helytörténeti
Gyűjtemény

Kölcsey u. 73. alatt elôzetes be-
jelentkezés alapján látogatható,
idôpontot egyeztetni a Községi
Könyvtár elérhetôségein lehet an -
nak nyitva tartási idejében.

Sportegyesületi hírek
Karate
Karatésaink nagyszerű hónapot zártak. Októberben két versenyen is – Goju
Kupa Szombathelyen és Dráva Kupa Barcson – összesítésben csapatunk
második helyen végzett. A remek eredményt elért versenyzôink: Dömötör
Marcell, Drenkovics János, Hegedűs Julianna, Sárdi Nóra, Sólyom Márkó,
Zrínyi Sára, Zrínyi Csanád, Zrínyi Bálint. A Hungarian Open Budaörsi
nemzetközi versenyén Dömötör Marcell és Hegedűs Julianna képviselte
Balatonfenyvest. A bravúr ugyan elmaradt, de a tisztes helytállásért min-
denképpen elismerést érdemelnek! Részletes eredmények az Egyesület 
facebook oldalán olvashatók.

Labdarúgás
U9, U11 és U13-as korosztályú játékosaink rendszeresen szerepeltek a Bozsik
Torna mérkôzésein. U9-es kis focistáink 28-án Hévízen zárták a szezont, míg
U11-es csapatunkra november 11-én Kéthelyen, U13-as játékosainkra 13-án
Lengyeltótiban vár egy-egy megmérettetés. Kiemelt eseményként került meg-
rendezésre október 9-én Hévízen egy körzeti válogató. Az eseményen több
tehetséges focistánk is szerepet kapott. Köszönet nekik! A jelenlévô szakem-
berek szerint a balatonfenyvesiek közül Mayer Dávid nyújtott olyan teljesít-
ményt, ami alapján bekerült az alközponti válogatottba. Gratulálunk neki a
nagyszerű eredményért!

Futás
Idén is tervezzük megrendezni a tavaly nagy sikert aratott Mikulás Futást! 
Az esemény tervezett ideje: december 2., szombat, a táv: Imremajor–
Balatonfenyves, kb. 3,7 km. A rajt idejét kora délutánra tervezzük és a kisvonat
menetrendjéhez igazítjuk. A mezônyt a Mikulás indítja és ô is várja a futókat a
célban. Díjazzuk a legszebb Mikulást, a legfiatalabb és a legidôsebb verseny-
zôt! Idén is lehet kerékpárral, rollerrel és egyéb sporteszközzel teljesíteni a
távot. A célba érkezôket pedig meleg teával és forralt borral várjuk! Részleteket
a facebook oldalunkon folyamatosan közöljük majd.

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.
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Október 14-én, szombaton tartotta meg hagyományte-
remtô szándékkal a Balatonfenyvesi Horgász egye -
sület elsô szezonzáró horgászversenyét. A családias
környezetben megtartott verseny abszolút gyôztese
Gyergyák Pista bácsi lett, akinek ezúton is gratulá-
lunk! A jó hangulatú versenyt egy finom babgulyás-
sal, beszélgetéssel zártuk. Köszönjük a részvételt, ta -
lálkozzunk a tavasszal megrendezésre kerülô 24 órás
szezonnyitó versenyünkön!

Szezonzáró pecásoknak

Ismét fényvitorlás 
a Fenyves Yach Clubban!
December 2. és 24. között minden advent vasárnap
17.00–18.00-ig kigyúlnak a fények a kikötô karácsonyi
fényvitorlásán, a keleti móló mellett! Jöjjön el a kikötôbe
az adventi hétvégéken és hangolódjon az ünnepre egy
gyönyörű kivilágított vitorláshajó segítségével vagy cso-
dálja meg a téli Balatont közvetlen közelrôl, a fényvitorlás
fedélzetérôl! A hajó december 2. és 23. között (kivéve
advent vasárnapok 17.00–18.00) foglalható is egy ünne-
pi zenés körre: 500 Ft/fô. Foglalás: +36 20 947-3005.

Karácsonyi vásár is lesz a kikötôben! Jöjjön el de -
cember 16-án szombaton 15.00 és 21.00 óra között a
Fenyves Yacht Club Hotel teraszára, csodálja meg az
ünnepi portékákat és kóstolja meg forró italaink egyikét!
Kézműves vásár fazekas termékekkel, fa és varrott
dekorációkkal, szappanokkal és gyertyákkal, mindennel,
ami az ünnepi hangolódáshoz kellhet.

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE 2017.

Október 30–november 5. 
Mária Gyógyszertár Balatonlelle

November 6–12. 
Arany Kígyó Gyógyszertár Balatonboglár

November 13–19. 
Isteni  Gondviselés Gyógyszertár  Fonyód

November 20–26.
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves

November 27. December 3. 
Magyar Korona Gyógyszertár Balatonlelle

December 4–10. 
Három Királyok Gyógyszertár Balatonboglár

Ügyeleti idô zárástól az alábbi idôpontig:
2017.09.01.–2017.12.31.: H–P: 20 óra, 

Szombat:14 óra, 
Vasárnap és ünnepnapokon 12óra
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