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János néz ki az autó ablakán, meglátja a köz-
pont, a díszes fák, a kirakatok fényeit, felkiált:
„Anya, karácsony van!” „Még nincs. Most advent
van, várunk a karácsony és Jézus eljövetelére.” 
Most karácsony van? Mi világít körülöttünk?
Nappal van, vagy éjszaka? Kislámpa, vagy adven-
ti gyertya? Azonosítsuk a fényt, ami körülvesz.
Természetes fény? Szükséges fény? Áldott fény?
Megszokott fény? Ünnepi, karácsonyi fény?
Fogadjuk be, szemlélôdjünk,
hagyjuk gondolatainkat el -
idôzni a fényeknél, a vilá-
gosság forrásánál, ami most
itt van körülöttünk.
Másodszor azonosítsuk be
a fény természetét, kérdez-
zünk rá lényegi mélyére:
Mesterséges vagy szabad,
természetes fény? Ad ne -
kem valamit, vagy elvesz? A
legjobb dolgokat is túlzásba
tudjuk vinni. Mi már annyira
világítunk egész éjszaka,
hogy a vándormadarak, a
rovarok, az állatok eltéved-
nek, lezuhannak, megzava-
rodnak a városok fölött, a
városokban. Ükanyáink, ük -
apáink idejében a család
egy szál gyertya, esetleg
petróleumlámpa fényénél ült
téli estéken és meséltek
egymásnak. 
Harmadszor kérdezzünk
magunktól: Sötét vagy vilá-
gos van legbelül? Sötét
vagy világos van körülöt-
tünk, sötét vagy világos az
élet ösvénye, melyen já -
runk? Igen, homályos. Fele-
fele, zavaros összevissza-
ság van. Ez is lehet. Akár tudjuk, akár nem,
bolyongunk, keressük a fényt, és félhomályban
várakozunk, vagy dolgozunk azon, hogy ne le-
hessen mindent észrevenni bennünk, körülöt -
tünk. Bujkálunk. A túlzott világosság jöhet
Lucifertôl, aki a világosság angyala volt, neve
fényt hozót jelent, ô mai szóval a fényszennyezés
Atyja, a túlzások és elfedések nagymestere. 
Akár szimbolikusan is érthetjük. Fogadjuk el egy
pillanatra, hogy nem vagyunk a világosság gyer-

mekei, nem vagyunk a jó oldalon, nem va gyunk
megvilágosodottak. 
Az utóbbi szavak nagy ellenállást keltettek ben-
nünk, ezért lépjünk még egyet: negyedszer álljunk
meg Jézus közelében. Jézus azt mondja: „Én
vagyok a világ világossága.” (Jn 8,12) Akik Jézust
hallgatták, megérintették, követték, megvilágo-
sodtak a közelében. Kinyílt a szemük, az értel-
mük, az akaratuk, meggyógyultak hosszú évek

lelki és testi betegségeibôl,
közösséggé lettek. A fény
csak akkor tud világítani, ha
sötét van. Jézus fénye akkor
és most beragyogja azt a
helyet, ahol az elôbb álltunk.
Féle lem mel, ellenállással,
fényre várva. Hagyjuk, hogy
ô legyen fényesebb, hagy-
juk, hogy felkereshesse
szent jelenlétével a rejtett,
homályos zugokat is, en -
gedjük be.
Ötödikként fogadjuk el most
saját világosságunkat, ami
Jézus közelében lángra lob-
bantja szívünket, aki lám-
pásként tanítványaivá tesz.
Légy gyertya, mely világít
maga körül. Ebben az ün- 
  nepben ne szennyezd ra -
gyogásoddal, mindenre ki -
terjedô fényeddel, állandó
és jószándékú jobban tu dá -
soddal és akarásaiddal,
tökéletes ünnepre várásod-
dal a környezeted. Ne
áraszd sötét és riasztó félel-
meidet, elégedetlenségedet
és elvárásaidat a környeze-
tedre. Igaz világosságodból,
igaz és szeretetteljes fé -

nyed del egy lépésnyit, a közvetleneket öleld ma -
gadhoz fényeddel. Annyit adj, amennyit kaptál,
egy újabbb esélyt, egy újabb lépésnyi lelkesedést,
mai napi kenyeret. 
Nagy megvilágosodásra várunk? Lépjünk be
akkor a Nap bűvkörébe és megéget. Maradandó
fényre, világos és rendezett kapcsolatra várunk
Istennel? Legyünk Jézus világosságának gyerme-
kei. Járni az Úton, igazságot keresni és életre
kelni így tudunk. (Halász Noémi)

Tábor Péterné grafikája
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Támogatóink: Balatonújlak Önkormányzata, Helen Doron Nyelviskola-Horváth
Anasztázia, Coop Abc Balatonfenyves – Hackl Mónika, Barka Attila, Majorka
Alapítvány – Antics László, Fenyves Yacht Club, Fonyódi Lions Club, Immo 1
Balaton Ingatlan Irodák, Parti Zóna-Haszon Zsolt, Hal-ker Balatonboglár, Potecz
Csaba, Potecz Réka, Kolviamár Kft. – Kolip Zoltán, Magyarhoni Péter és család-
ja, Kardos Andrea, Slezák János és családja, Pári Tamás, Tolnai Lászlóné, Ari-
Papír-Fonyód, Lombár Gábor Polgármester Úr, Friskó Lászlóné, Gyergyák
Jánosné, Kozma Andrea, Országh Sándor és családja, Hidvéginé Molnár Csilla
védônô, Pandur Tibor – Marcali Építô Kft., Fritz Zsolt és családja, Klujber Péter
és családja, Varga Zoltán és családja, Dömötör Kornél és családja, Drenkovics
János és családja, Magyarhoni István, Beauty Derm Kozmetika, Balatonfenyvesi
Kisfenyô Óvoda, Ángyánné Kovács Tóth Anna, Balázs Dezsôné, Szôlôskert
Vendéglô – Lepenye Tamás, Turul Gyógyszertár, Balatonfenyvesi Mosoda Bt.,
Ambrus Attila, Hodován Csaba – SPAR, Pelso Caffe Pizzéria – Hermann Gábor,
Csáki Krisztina, Zsoli Supermarket, Gitta Kozmetika, Misákné Tüske Evelin,
Czanka Lajos és családja, Dr. Bárdi Gábor és családja, Stamler József, Nagy
Tamásné – Ani bolt, Barnaki Lajos és családja, Fekete István Általános Iskola
Szülôi Munkaközössége, Nemes Ottó és családja, Gyurákovics Rózsa, Pocika
Vendéglô – Buni Attila, Kottán Cukrászda Kéthely, Járfás László, Kémenes
Róbert és családja, Horváth Tibor – masszôr, Szijártó Károly – masszôr, Ujvári
Edit, Bánkuti Letícia, Ignácz Kriszta, Wimmer Attila és családja, Bréda Márta,
Kôszegi Melinda, Herbel Zoltán és családja, Erdélyi András és családja, Kôszegi
Mónika, Bene István és családja, Györei József és családja, Gáti Ferenc és csa-
ládja. A fôdíjat az Alfamarine és a T-Alfasystem Kft.-nek köszönjük: élményvitor-
lázás 2x10 fô részére 30 000 – 30 000 Ft értékben valamint tanácsadás vállal-
kozások részére, 60 000 Ft értékben.

November 18-án rendeztük
meg ez évi bálunkat, az óvo-
dás gyermekeink javára –
rekord részvétellel! Az idôpont
meghirdetése és a plakátok
kihelyezése után, hamarosan
az érdeklôdés középpontjába
került a programunk, és na -
gyon rövid idô alatt világossá
is vált számunkra, hogy a ter-
vezett helyszínen bizony ennyi
mulatni vágyó nem fog elférni.
Gyorsan alkalmazkodtunk a
helyzethez, és a megoldást
megtalálva átköltöztettük a bál
helyszínét a BKV Üdülô étter-
mébe. Utólag bebizonyosodott,
hogy jól döntöttünk. Köszönjük
Kálmán Zsoltnak, hogy a ren-
delkezésünkre bocsájtotta a
termet! 
A több mint másfélszáz részt-
vevônek, az Orpheus Zene-
kar szolgáltatta a talpalávalót 
– egészen hajnali negyed ötig –
azt gondolom, ez sokmindent
elárul a bál és a jelenlévôk
hangulatáról. A fogadó italt a
fonyódi Pilsner Bt. ajánlotta 
fel – köszönjük szépen! Ven -
dé  geink a vacsora elôtt, a 
szintén fonyódi Fábián Pékség
és a balatonkeresztúri Rácz
Pék ség pogácsáit falatozhat-
ták.
A vidám, tarka-barka dekoráci-
ós kellékeket Buza Alexand -
rának köszönjük, az ötlet kita-
lálója és megvalósítója Matus
Bianka, szmk-s anyuka volt.
Buza Barnától (Koktél Terasz)
és Mezei Gábortól (Port Café)
kaptuk a koktélpultot és a kel-
lékeket, melyek felhasználásá-
val Klujber Péter ovis apuka
készített népszerű és finom
koktélokat.  A pultban Péteren
kívül Buni Lilla és Mezei Jáz -
min állta a vendégek folya -
matos rohamát. Köszönjük a
munkájukat!
A vacsora kapcsán meg kell
említenünk a Hubertus Agrár -
ipari Bt. nevén kívül Erdélyi

Ovis bál 2017’

fenyvesi_december:fenyvesi_október.qxd  2017.12.07.  14:13  Page 2



–    

2017. DECEMBER KÖZ(SÉGI)ÉLET FENYVESI ÚJSÁG

3

Bevallom, nem emlékszem pontosan mikor tartottuk az elsô Márton-napi
vásárt – bár visszakereshetô lenne, hiszen arról is hírt adtunk akkor. Kilenc
vagy tíz éve annak, amikor megfogalmazódott bennem az ötlet. A vásár
azóta kinôtte magát, vígassággal és lámpás felvonulással bôvült, amit
kicsik és nagyok egyaránt számon tartanak, nemcsak az oviban, de
Fenyves szerte.
Természetesen idén is megrendeztük – sokak örömére. A rengeteg ajándék-
tárgy alig fért el az asztalokon. Szebbnél szebb karácsonyra szánt aprósá-
gokat lehetett beszerezni, melyek az anyukák, nagymamák, barátnôk, ked-
ves ismerôsök és óvónénik kezemunkáját dicsérték. A Fenyvesi Foltosok 
és az Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület is gyarapította a portékák számát. 
A tánc ház hangulatosra sikeredett, a hangosítást még tanulnunk kell…
Mire az elmaradhatatlan libazsíros kenyér elfogyott, az udvaron már fellán-
golt a tábortűz. Néhány strófa eléneklése után, lámpásokkal a kezünkben,
körbe jártuk az óvoda épületét. A környezô utcákon hosszú sorban kígyó-
zott a libás mondókákat kántáló gyerekhad, mert ôk már tudják: aki libát
nem eszik, egész évben éhezik! (H. Sz.)

Ünnepeljen a Fenyves Yacht Clubban!
Minden advent vasárnap 17.00–18.00-ig kigyúlnak a fények a kikötô kará-
csonyi fényvitorlásán, a keleti móló mellett! Jöjjön el a kikötôbe az adventi
hétvégéken és hangolódjon az ünnepre egy gyönyörűen kivilágított vitor-
láshajó segítségével, majd koronázza meg az ünnepi hangulatot egy forró
itallal szállodánk éttermében, a Perlaki Pubban!
A fényvitorlás december 2. és 23. között (kivéve advent vasárnapok 
17.00–18.00) foglalható is egy ünnepi zenés körre: 500 Ft/fô. Foglalás: 
+36 20/947-3005.
Jöjjön el december 16-án szombaton 15.00 és 21.00 óra között a Fenyves
Yacht Club Hotel elé, csodálja meg az ünnepi portékákat és kóstolja meg
forró italaink egyikét! Kézműves vásár fazekas termékekkel, fa és varrott
dekorációkkal, háziszappanokkal és gyertyákkal, mindennel, ami az ünne-
pi hangolódáshoz kellhet.
Szilveszterezzen exkluzív környezetben a Balaton partján, a 3 csillagos Feny -
ves Yacht Club Hotelban! Csodálja meg a hófödte balatoni tájat, melegedjen
fel szauna szigetünkön és kóstolja meg ízletes ételeinket a la carte étter-
münkben. Ha leszáll este, fergeteges bulival, gálavacsorával, éjféli menüvel
és tűzijátékkal valamint lángoló krampampulival köszöntjük az új esztendôt!

Andrásét és Mórocz Róbertét is,
mivel az elsôként említett tá -
mogatónk kedvezményes áron
biztosította a marha-vacsora
alapanyagát, utóbbi fiatalemberek
(a Hubertus Hof Szálloda és Étte-
rem szakácsai) pedig elkészítet-
ték belôle a sok-sok dicséretet
kapott ételt. De minden elismerést
megérdemel a svédasztalra tálalt
saláták, frissensültek, köretek íz -
világa is, mely önkormányzatunk
konyháján készült Kozma Sán -
dorné, Erzsike és a konyhán dol-
gozók: Ibolya, Jutka, Mariann,
Ildikó és Irénke áldozatos munká-
jával. Nagyon szépen köszönjük
ezúton is a finom falatokat! Az
asztalterítôk, székszoknyák és
egyéb textíliák mosását, tisztítá-
sát, vasalását a Balatonfenyvesi
Mosoda Bt. – Buza Novotny Be -
áta – vállalta, amit szintén köszö-
nünk!
Lombár Gábor és az óvodavezetô
köszöntô szavai után, két kedves
meglepetésben is részünk volt: a
korábbi játékeszközök adomá-
nyozásán túl, a Fonyódi Lions
Club további tízezer forinttal tá -
mogatta óvodás gyermekeinket,
melyet Buni Marcsi és Slezákné
Boda Gabriella adtak át Szilvinek.
Az Immo 1 Balaton Ingatlan Iroda
százezer forinttal járult hozzá a
rendezvényünkhöz! A Gyermeke -
inkért Balatonfenyves Alapítvány
javára szánt összeget, Bréda
Márta ovis anyuka adta át Haszon
Zsoltnak, az alapítvány elnökének.
Óriási köszönet jár mindkét fel-
ajánlásért a kisfenyôk nevében is!
Ezután az Eraklin Táncklub Egye -
sület két növendéke, Gelencsér
Soma (volt ovisunk) és Posza
Gréta latin táncbemutatója követ-
kezett, majd az ovis anyukák és
óvónénik meglepetéstánca ala-
pozta meg a fentebb leírt hangu-
latot. Köszönjük az ovis szülôk és
dolgozók munkáját és mindenki-
nek köszönjük a jelenlétet vala-
mint a rengeteg tombola felaján-
lást! (H. Sz.)

Aki libát nem eszik…
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GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE 2017

December 4–10.
Három Királyok Gyógyszertár

Balatonboglár
December 11–17. 

Mária Gyógyszertár Balatonlelle
December 18–24. 

Arany Kígyó Gyógyszertár
Balatonboglár

December 25–31. 
Isteni  Gondviselés Gyógyszertár

Fonyód
Ügyeleti idô zárástól 
az alábbi idôpontig:

2017.09.01.–2017.12.31.:  
H–P: 20 óra 

Szombat:14 óra, 
Vasárnap és ünnepnapokon 12 óra

Mari-Etta Helytörténeti
Gyűjtemény

Kölcsey u. 73. alatt elôzetes beje-
lentkezés alapján látogatható, idô-
pontot egyeztetni a Községi Könyv -
tár elérhetôségein lehet annak nyit-
va tartási idejében.

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 ünnep-
napokon a nap 24 órájában. 

Cím: Egészségügyi Kht. Fonyód,
Szent István u. 23. Tel.: 85/360-050

ADOMÁNYOSZTÁS
(RUHABÖRZE)

Idôpontja: 2017. december 14. 
csütörtök 10:00 – 12:00

Helyszín: 
A Gyermekjóléti és Családsegítô 

Szolgálat udvara, épülete
Balatonfenyves, Kölcsey F. u. 30.

Szeretettel várunk minden 
érdeklôdôt!

Fenyvesi Foltosok kiállítása

Fenyves Sportegyesület

Második alkalommal nyílt kiállítása a
Fenyvesi Foltosoknak a községháza
nagytermében. A foltvarrók öt évvel
ezelôtt alakultak három fôvel. Végh
Józsefné, Török Ferencné és Tóthné
Csetei Zsófia elôször a lellei klub
vezetôjétôl kezdte tanulni az öltések
technikáját, majd egy év után már
önállóan dolgoztak. Azóta többen
csatlakoztak hozzájuk, páran elfog-
laltságaik miatt le is morzsolódtak, de
az aktív tagok (az alapítókon kívül
Bukács Anikó, Papp Lajosné, Potecz
Réka, Schmidt Mária, Ángyánné
Kovács Tóth Anna) minden csütörtök
délelôtt összejönnek a könyvtárban,
ahol közösen dolgoznak, tanítják

egymást, újabbnál újabb technikákat
alkalmazva. 
A kiállításon Végh Józsefné művé-
szeti vezetô bemutatta a Fenyvesi
Foltosokat, és megköszönte az ön -
kormányzat és a polgármester úr
támogatását. Köszönetét fejezte ki
családtagjaik iránt is, akik a nem
kevés idôvel járó, nem olcsó hobbiju-
kat támogatják. 
Lombár Gábor kiállítás-megnyitó be -
szédében méltatta munkájukat, és el -
ismerését fejezte ki, hogy a két évvel
ezelôtti kiállításuk óta mennyi tudással
gazdagabbak, látványosabbak a kiállí-
tott alkotások. Szabó Mónika a fonyó-
di zeneiskola magánének tanára  éne-
keivel már átvezette a nagy számmal
megjelent érdeklôdô közönséget az
advent várakozó hangulatába. 
Az este vendéglátással, beszélgetés-
sel  zárult, ahol megbizonyosodtunk
arról, hogy a tehetség nemcsak a
kézimunkákban, hanem sok finom
sütemény elkészítésében, tálalásá-
ban is megmutatkozik: a Fenyvesi
Foltosok mindenben ügyesek, köve-
tésre méltóak.
Köszönjük nekik az estét!

December 2-án rendeztük tradicionális évzáró rendezvényünket, a Mi ku -
lás Futást. Igazi téli hidegben és hasító szélben teljesítettük tá vot.
Köszönet mindenkinek, akiben volt elég akarat ahhoz, hogy eljöjjön és
együtt fusson velünk! Ezúttal szeretnénk minden kedves olvasónak a
Fenyves Sportegyesület nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendôt kívánni! Bízunk benne, hogy jövôre is sok közös
sportélményben lesz részünk!
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A 19. század több népi leírásában,
költeményekben találkozunk a nádi
farkassal. Mint az akkori Magyar -
ország egyik vérengzô fenevadjá-
val. A legismertebb talán Arany
János Toldija, amikor Miklós az ötö-
dik énekben megküzd az állat
egész családjával: „Fel-feláll a far-
kas hátulsó lábára, / Méri éles kör-
mét Toldi orcájára, / Csattog a fejér
fog vérszopó inyében, / S mintha
szikrát hányna, csillog a holdfé-
nyen.”
A 20. századra a nádi farkas lénye-
gében eltűnt az országból, nagy-
részt azért, mert kedvelt élôhelyeit,
az alföldi vizenyôs, mocsaras terü-
leteket lecsapolták, felszántották. 
A tudósok jó darabig nem tudtak
egyezségre jutni, hogy valójában
milyen állatról is volt szó: valódi 
farkasról (Canis lupus) vagy a Dél-
Európában még mindig gyakori,
egész Eurázsiában elterjedt arany-
sakálról (Canis aureus)? Végül
múzeumi példányok és a megôrzött
vadásztrófeák gondos vizsgálata,
koponyák és gereznák alapján
egyértelműen bebizonyosodott,
hogy a nádi farkas, vagy másik
nevén réti farkas a kisebb termetű,
világosbarna, aranysárga színe -
zetű sakállal azonos. Éhik Gyula
(1891–1965), a Természettudomá -
nyi Múzeum emlôsállat-gyűjtemé-
nyének kurátora volt harcos szó-
szólója ennek a vizsgálatnak: mert
sokan felháborodtak azon, hogy
méltatlan dolog Toldi farkasát egy
ilyen hitvány féreggel, a nádi far-
kassal vagy toportyánnal azonosí-
tani. Végül, amikor a heves viták
elültek, a múzeum másik tudósa,

Szunyoghy János (1908–1969) tett
higgadtan pontot a kérdésre. Ma
már elfogadott tény, hogy a nádi far-
kas, toportyán, vagy réti farkas az
aranysakállal azonos. 
1942 és 1983 között egyetlen bizo-
nyító példány sem esett, és a sakált
Magyarországról már-már kipusz-
tultnak vélték. A valóság persze 
az, hogy idôközben is élhettek ilyen
állatok az ország rejtett területein,
de az észlelhetôség határán alul.
Azután azonban, fôleg a 90-es
évektôl kezdve egyre több példány
került kézre vagy inkább puskavég-
re. Az igazság az, hogy az észlelé-
sek gyakoriságának megnöveke -
déséhez az is hozzájárult, hogy a
precízebb vizsgálatok révén egyre
biztosabban határozták meg az
elejtett példányok faji hovatartozá-
sát: az aranysakált ugyanis nem
nehéz összetéveszteni egyes elkó-
borolt házi kutyák egyedeivel, és a
pontos azonosítást csak a testmé-
retek, a koponyabélyegek és a
szôrzet jellegzetességeinek figyel-
mes számbavétele teszi lehetôvé.
Amikor a vadászok között már
elterjedt gyakorlattá vált az elejtett
vad gondos meghatározása, akkor
derült ki, hogy bizony a sakál egyre
gyakoribb ragadozó faja a magyar
faunának. Elterjedése nyilván dél
felôl indult, és lassan meghódította
az ország déli megyéit: Baranyát,
Tolnát, Somogyot, de fokozatos
észak felé haladása napjainkban
már nem megállítható: Szlovákiá -
ban, Ausztriában és Csehország -
ban is észlelték jelenlétét. 
A nádi farkas, a fentiek alapján
tehát valójában sakál, és ez nem

csak külsejébôl, de életmódjából is
kiderül. Igaz ugyan, hogy a farkas,
a sakál, a kutya és még sok más
rokon faj mind a kutyafélék
(Canidae) családjába tartozik és
közeli rokonai egymásnak, de
mégis sok tekintetben jelentôsen
különböznek. A valódi szürke far-
kas nagy termetű, súlya átlagosan
50 kg, ennek megfelelôen nagyobb
testű állatokra, ôzre, szarvasra
vadászik, gyakran falkában, szer-
vezetten. A mai Magyarország terü-
letén a farkas sosem volt gyakori
ragadozó, sem az erdôk, sem a
zsákmányállomány nagysága nem
tud eltartani komplett farkasfalká-
kat. Az Északi-középhegységben
vannak elszigetelten élô farkascsa-
ládok, néha pedig kóborló példá-
nyok a Kárpátokból. A sakál jóval
kisebb termetű a farkasnál, csak
10–15 kg súlyú, és nem alkot falká-
kat, családi kötelékben él. Inkább
kedveli a sík- vagy dombvidéki,
vizenyôs, mocsaras élôhelyeket,
ahol rendkívül rejtetten él, akár köz-
vetlenül az ember szomszédságá-
ban, települések között is. Elsô sor -
ban kisemlôsökre, földön fészkelô
ma darakra vadászik, a nagyobb
emlôsállatoknak, ôznek vagy a
háziállatoknak csak a fiatal, gyenge
példányait ejti el adódó alkalommal.
Sokszor összetévesztik kóbor ku -
tyával, de a sakál sokkal inkább lát-
hatatlan az ember közelében, ha
nyílt területen, fényes nappal látunk
világosbarna, középtermetű, gaz-
dátlan kutyafélét, az majdnem biz-
tosan házi kutya és nem sakál. 
A sakál ugatni sem tud, ritkán hal-
latott hangja vonítás, amelyet legin-
kább éjjel hallhatunk. 
Somogy megyében, a Balatontól
délre, különösen a Nagyberekben a
sakál (nádi farkas) kiváló életteret
talált magának. Az utóbbi húsz
évben egyre többször találkoznak
vele a vadászok, évente 10–15 pél-
dányt ejtenek el ezen a vidéken.
Egy-egy példány fel-feltűnt Feny ve -
sen is. 
Általánosságban elfogadott, de
csak kevés esetben valóban bizo-
nyított kártétele miatt a sakál sza-
badon gyéríthetô. Vele ellentétben
a szürke farkas fokozottan védett
állatfaj.

Korsós Zoltán

A nádi farkas

fotó: dr. Lanszki József
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk fel -
újítását, új tetôszerkezetek ácso-
lását, fedését, valamint belsô
burkolást és gipszkartonozást,
kerti pihenôk, teraszok, kocsibe-
állók el  készítését. Balatonfeny -
ves, Rákóczi u. 2., tel.: 30/387-
6573.

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

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

– Legyen tisztában értékeivel!
Nagy tapasztalattal, becsüsi vég -
zettséggel, helyi lakosként segí -
tek régi tárgyai értékének megál-
lapításában, értékesítési tanács -
adással, díjtalan kiszállással.
Telefon: 30/939-1039 Bózsing
György Dráva utca 70.

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

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

– Festés-mázolást, hôszigetelést,
fűnyírást 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, mosogatógé-
pek, elektromos háztartási gé -
pek javítása Kránicz István Tel.:
30/904-4527 Balatonfenyves.
Hétvégén is.

– Ezermester javít kerékpárokat,
háztartási kisgépeket, lemezját-
szót, videót. Mindig Tv setabox
telepítés, 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 -
mester 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: 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.

– Szelek Szárnyán – Help Service!
Gyermekfelügyeletet, bébiszitter-
kedés, hobbiállat gondozás, ku -
tyasétáltatás. Hívjon bizalommal!
30/390-1131.

– 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 környé-
kén. Bakai-Németh Vanda ev.
Telefon: 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 dióhéj -
formájú kétpárevezôs mű anyag
horgászcsónak. Végig légkam-
rás, elsüllyeszthetetlen, takaró
ponyvával. Továbbá 1 pár evezô-
lapát villákkal és 3 db horgony.
Tel.: 30/282-0041.

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

– Mihalecz Tibor szobafestô, 
má zoló. 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
fe lelôsséget nem vállalunk!

Kérjük hirdetôinket, hogy hirdeté -
sei ket 2017. december 20-ig a
könyvtár elérhetôségein szívesked-
jenek meghosszabbítan!

AP RÓ

Januári számunk lapzártája
2017. december 28.
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A község januári 
programjából

Január 4. (csütörtök) 17.30 
„Szôlészeti-borászati régiségek
Darnay-Dornyai Béla nyomán” 
a Keszthelyi Balatoni Múzeum 
vándorkiállításának megnyitója

Január 5. (péntek) 14.00 óra
Földváry Miksára emlékezünk
emléktáblájánál (Kölcsey u. 2.)

Január 11. (csütörtök) 14.00 óra
A II. Magyar Hadseregre emléke-

zünk a Tátika utcai régi temetôben

Az Árpád-házi 
Szent Erzsébet Plébánia

Római katolikus szentmiserend
2017. december

Szent Erzsébet Plébániatemplom
(Kölcsey u 79.)
Vasárnaponként: 9 óra 15
December 24-én: 9 óra 15 és 22 óra
December 25-én: 9 óra 15
December 26-án: 9 óra 15
December 31-én: 9 óra 15

Szűz Mária Szíve Templom
(Fenyves-alsó, Templom köz)
Vasárnaponként: 11 óra 
(December 10: 14.00 óra)
December 24-én: 21 óra
December 25-én: 11 óra
December 26-án: 11 óra
December 31-én: 11 óra

Szent Anna Kápolna
(Alsóbélatelep, Szent István tér 16.)
Nyárig nincs szentmise!

Fonyód–Balatonfenyvesi 
Református Missziói Egyházközség

2017.12.24. 
Szentesti istentiszteletek rendje:
9:30 Balatonfenyves, hagyományos
istentisztelet felnôtteknek, ünnepi ige-
hirdetéssel
11:00 Fonyód, Családi istentisztelet –
Gyermekek karácsonya
2017.12.25. Karácsonyi istentisztelet
9:30 – úrvacsorás
2017.12.26-án nem tartunk istentiszte-
letet
2017.12.31. Óévbúcsúztató istentiszte-
let 9:30
2018. 01. 01. Újév köszöntô istentisztelet
9:30 Összevont istentisztelet Bala ton -
fenyvesen – Úrvacsorával
2018. január 7-én 9:30 Családi Isten -
tisztelet az 1. osztályos hittanosok szol-
gálatával

Advent elsô vasárnapján a Balatonfenyvesi Ezüstfenyô Nyugdíjas
Egyesület meggyújtotta az elsô gyertyát Fenyves koszorúján. Ünnepi
műsorral: dalokkal, versekkel, visszaemlékezésekkel nyitották meg a
várakozás idejét

Az elsô gyertya

A Fekete István 
Általános Iskola hírei
A téli szünet 2017. december 27-tôl
2018. január 2-ig tart.
A szünet elôtti utolsó tanítási nap
2017. december 22. (péntek), a szü-
net utáni elsô tanítási nap 2018. ja-
nuár 3. (szerda).
A 2017/2018-as tanév elsô féléve
2018. január 26-ig tart.

Tanulónk sikere
A Nemzetközi Bartók Béla Zene -
iskolai Zongoraversenyt az alapfokon
tanuló zongoristák számára rendez-

ték meg immár ötödik alkalommal. 
A verseny megszervezése méltó
Bartók szellemiségéhez, életművé-
hez. A november 25-i budapesti dön-
tôben Kemény Zsombor a Bala ton -
fenyvesi Fekete István Általános
Iskola 7. osztályos tanulója zenei
tehetségének elismeréseként nívó-
díjban részesült. Gratulálunk Zsom -
bornak és felkészítô tanárának,
Schweitzel Jolánnak! 
A Balatonfenyvesi Fekete István Álta-
lános Iskola Szülôi Munkaközössége
által szervezett jótékonysági far -
sangi bál idôpontja 2018. február 3.
Részletek  a következô lapszámban.
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