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Már a múlt esztendô üdülési idényében szem-
besültünk munkatársaimmal együtt azzal a
helyzettel, hogy valamilyen módon kezelnünk
kell a tényt: a településünk közepén lévô
Nagystrand körüli, és az oda vezetô utcákban
igyekszik minden vendégünk kocsival leparkol-
ni. Akár úgy is hogy azzal másokat a közleke-
désben gátolják.
Megtehetik. Sem a parkolásért, sem a strand-
használatért Fenyvesen fizetni nem kell. Mi -
közben szinte min-
den más balatoni
településen igen-
csak megkérik en -
nek az árát. 
Születtek elôter-
jesztések, testületi
felhatalmazás is a
konkrét elôkészí-
tésre, majd rende-
letet alkottunk, a
Balatonpart utcát
fizetôs parkolóvá
alakítjuk 2018. júli-
us 1-tôl augusztus
31-ig működtetve
ezt az új rendszert.
A fizetési kötele-
zettség fenti idô-
szakban naponta
9-18 óráig áll fenn,
egyébként a par-
kolás továbbra is
díjmentes.
Biztosan lesznek,
akiknek nem lesz
szimpatikus ez a
változás, de meg
kell érteni minden-
kinek, hogy min-
dent ingyenesen
biztosítani egyre kevésbé lehetséges. Strand -
jaink gondozása, azok minôségének fenntartá-
sa, folyamatos fejlesztése évrôl-évre többe
kerül. S ezt vendégeink el is várják.
Mi e téren természetesen szívesen munkál -
kodunk, de ehhez kérjük és várjuk a part köz-

vetlen közelében parkolni kívánók részvéte-
lét is. 
Tudom, találékonyak vagyunk, megszaporod-
nak majd a díjmentes helyeken a járművek,
akár tiltott helyeken is, de figyeljenek nagyon,
mert ezt is ellenôrizni fogják munkatársaink, és
szükség szerint a parkolási rendet akár bírsá-
golással: be fogják tartatni. Mert az mégsem
járja hogy az átlagos személyautóknál kétszer
nagyobb terepjáróknak látszó kocsik az ápolt

parkokban vagy
akár a virágágyá-
sokat is használva,
mások munkáját
semmibe véve, és
tönkre téve, talál -
janak helyet ma -
guknak.
Mert a szigor mel -
lett természetesen
szép gondozott
strandokkal, meg-
újult közterekkel, 
új sétányokkal, tér-
világításokkal, tet-
szetôs utcabúto-
rokkal várjuk a ben -
nünket vá lasztó -
kat. Sok-sok szí-
nes és nagyrészt
ingyenes program-
mal, a gyerekeket
több strandunkon
teljesen új játszó-
terekkel. Közben
persze már ter -
vez  zük további 
fej  lesz  téseinket a
köz  ponti strand tel-
jes megújításáról,
mely  nek befejezté-

vel egy teljesen új felfogásban született fürdô-
hely várja majd Önöket.
Fogadják el a változásokat, megértéssel.
Tartsák be azok elôírásait, mert hiszem, hogy
azok összességében mindnyájunkat szolgál -
ják. (Lombár Gábor)
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Függetlenségünk ünnepén
Május Fenyves függetlenségének hónapja. Ahogy beköszön az
évforduló, összegyűlik a közösség, vendégeket hívunk, s köszönt-
jük azt a napot, amikor a község népe az önállóságra szavazott.
Nem volt ez másként 2018-ban sem. Eljöttek Erdélybôl, Len -
gyelföldrôl is kedves barátaink, produkcióval is gazdagítva a Szent
Erzsébet plébániatemplom közönségét. Lombár Gábor ünnepi
beszédébôl idézünk néhány gondolatot, megörökítve, emlékezve
múltra, s jelenre.

Születésünket, és önállóságunkat
ünnepeljük, azokat akik sokat tet-
tek Fenyvesért, így értünk, emlé-
kezzünk kegyelettel azokra, akik
már nem lehetnek velünk, de ke -
zük nyoma felismerhetô Feny -
vesen, úgy ahogy néhány eszten-
dô múlva a kikötô építôkre is fog-
nak hosszú idôn keresztül emlé-
kezni, és mindazokra a fejleszté-
sekre amelyeket ez a nagy ívű
beruházás generált, mert vannak
ilyenek, pontosabban csak ilye-
nek vannak. „nélküled hiába fára-
dunk vala” áll azon az emlékke-
reszten, amelyet gróf Széchenyi
Imre miniszteri biztos állíttatott a
déli part fövenyén telepített szôlô-
birtok elsô szüretének alkalmá-
ból, a teremtôhöz utalva a hálál-
kodókat. Innen jár a mi idônk,
melynek immár – 122. évforduló-
ját ünnepeljük.
Színvonalas polgári közösségi
élet, folyamatos nagy ívű fejlôdés
volt a jellemzôje a világ ezen
csendes, és csodálatos szegle -
tének a sajátja, melynek gátat a
világégés szabott. Az idegen ide-
ológia, és társadalmi berendezke-
dés az értékeket megpróbálta
átrendezni, mint azt már tudjuk –
sikertelenül.
Hosszú évtizedeken át valamely
szomszédos településhez tartoz-
tunk, és annak ellenére, hogy
életrevalóságunkhoz nem fért 
kétség – nem lehettünk önállóak.
S eljött a nap – 1991. május 12-e
–  27 esztendeje (mintha ma lett
volna) –, amikor az urnákhoz
járulhattunk, és dönthettünk a
jövônkrôl, arról, hogy az elkövet-
kezendôkben magunk kívánjuk
sorsunkat igazgatni. Jó döntés
volt, mint azt most már bátran
kijelenthetjük. Biztonságos gaz-

dálkodással, fejlôdéssel, közös-
ségformálással.
Az eddig eltelt majd hét önkor-
mányzati idôszakban a képviselô
testület jó füllel, meghallotta és
tiszta szemmel  látta meg a köz-
ség problémáit, melyeket igyekez-
tünk kezelni úgy, hogy közben kie-
melt figyelmet fordítottak a gyer-
mekek,  idôsek, és a szociálisan
segítségre szorulók gondjainak
kezelésére.
Függetlenségünk napján mindig
jutott valami újdonság a születés-
naposnak.
Idén épülô utcák, három éve
ilyenkor adtuk át a valamivel több
mint 2 hónap alatt megépült sétá-
ló utcát, tavaly pedig  a valamivel
több mint másfél esztendô alatt
megvalósult kikötôt amely nem
csak Fenyves, de az egész Ba -
laton régió, így a Magyar turiszti-
kának is egy igazán jelentôs
eleme, melynek elôkészítésében
az elsô lépést 1997-ben – igen 20
esztendeje tettük meg.
Egy álom vált valóra, és valóban
úgy is kezeljük, hogy ez valóban a
miénk. 
Épülnek és az üdülési idényre el
is készülnek a járdaszakaszok,
ebben az esztendôben több mint
félmilliárd forintot költhetünk to -
vábbi fejlesztésre csapadékvíz
elvezetésre, és az iskola energeti-
kai felújítására, melynek már lát-
hatóak a jelei.
Szeret bennünket az isten, négy
napos fesztiválunk, a Függet -
lenség napi falunapon kiváló idô-
járással ajándékozott meg ben-
nünket, annak ellenére hogy az
elôrejelzéseket nem szívesen
néztük napról – napra. 
Sok mosolyt és jókedvet láttam
ezen a napon a rendezvény hely-

A Balatonfenyvesért
kitüntetést kapták 
A Fonyódi Egészségügyi Kft.
munkatársai. A kitüntetést 
dr. Ács Zoltán vette át

Életünk mindennapos része: az ott
dolgozók a technikai személyzettôl
az asszisztenciáig a kiválóan kép-
zett orvosokkal és az ügyvezetôk-
kel bezárva naponta küzdenek
egészségünkért prevencióval, ta -
nácsokkal vizsgálatokkal – gyógyí-
tanak bennünket, s ezt mi általában
türelmetlenül, és hálátlanul kezel-
jük. Kevés jó szót, sok türelmetlen-
séget, és ebbôl fakadóan kritikát
kapnak, de nézzék el nekünk, nincs
nyűgösebb egy beteg embernél,
arról már nem is beszélve ha az tör-
ténetesen egy férfi…
Rosszkedvűen érkezünk, érezzük,
valami nem stimmel, és duzzogunk
ha nem úgy szólnak hozzánk,
ahogy mi azt elképzeltük, de mikor
kérdeztünk meg egy nôvért, vagy
orvost – hogy tetszik lenni?
Most, a fenyvesi képviselô testület
nevében is, ôszinte tisztelettel nyúj-
tom át ezt a kitüntetô címet a fonyó-
di Egészségügyi Kft. munkatársai-
nak. Megköszönve, hogy minden
nap, annak 24 órájában rendelke-
zésünkre állnak. Kívánom hogy
találják meg szakmai sikereiket, és
kapjanak tôlünk erkölcsi megbe-
csülést! Köszönjük, amit értünk
tesznek!

színén, melyre a mai világban
igazán nagy a szükség, és ezek 
a mosolyok, nevetések választ
adtak a rendezvényünk helyszí-
nének megfelelôségére. 
„Nélküled hiába fáradunk vala” –
Isten éltessen Balatonfenyves!
Áldás-békesség!
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Balatonfenyves
díszpolgára
Dr. Buza Péter

A település önállóvá válása óta
elhivatottan kutatja Bala ton -
feny ves múltját. Neki köszön-
hetjük a két történelmünket fel-
dolgozó monográfiát, valamint a
nálunk is játszódó „Kalap -
doboz” című családtörténetet.
Kiötlôje, beindítója, és 25 esz-
tendeje fôszerkesztôje lapunk-
nak a Feny vesi Újságnak.
Munkássága, annak termé-
kenysége, minôsége lenyűgö-
zô. Szá munk ra a két esztendeje
meg nyitott helytörténeti gyűjte-
mény ki gondolása, megterve-
zése, és megvalósítása talán a
legfontosabb. Fenyves történe-
térôl ô tudja a legtöbbet. A Mari-
Etta gyűjtemény Fenyves múlt-
jának hiteles lenyomata.
Szerepe múltunk megismerésé-
ben, megôrzésében, és ápolá-
sában múlhatatlan. Számos
helytörténeti mű írója, szer-
kesztôje, könyvei száma közelí-
ti az ötvenet melyek egyenként
is komoly történeti értéket kép-
viselnek.
Nagy a szerepe a kadarka
szôlô újra felfedezésében, an -
nak újratelepítésében, kultúrá -
jának to vább vitelében.
Nagy tudású, fantasztikus mun-
kabírású, tudatosan dolgozó és
azt másoktól is (kisebb nagyobb
sikerrel) elváró nyaralópolgá-
runk.

Május az Ezüstfenyônél
Mozgalmas hónapot hagyott maga mögött az Ezüstfenyô Nyugdíjas
Egyesület májusban, egymást követték hétrôl hétre azok a rendezvények,
melyeken az egyesület színes műsorral szórakoztatta közönségét. Április
28-án az Utcai Művészek Ki Mit Tudján a fenyvesi zenepavilonban táncka-
runk bemutatta karikázó táncát a viszonylag csekély számú, de annál lel-
kesebb helybeliekbôl és üdülôvendégekbôl álló közönség elôtt. Az igazi
megmérettetések azonban még ezután következtek. 
Május ötödikén a Nyugdíjasok Szervezetének Somogy megyei Szövetsége
által Tavaszi Kulturális Zsongás címmel meghirdetett kistérségi bemutatón
Balatonberényben öt műsorszámmal szerepeltünk. Baranyai Éva elnökünk
eredeti buzsáki népviseletben buzsáki népdalokat adott elô, Süte Margit
rendkívül megható szavalata sokak szemébe könnyeket csalt. Mindkét
műsorszámot a zsűri méltatta, a közönség fergeteges tapssal jutalmazta.
Énekkarunk, tánccsoportunk és hagyományôrzô csoportunk „Húshagyó”
című jelenetét a kitartó próbáknak köszönhetôen a nézôk többször is nyílt
színi tapssal díjazták. Mind az öt műsorszám oklevelet kapott és továbbju-
tott a megyei döntôbe. 
Május tizenkettedikén immár hetedik alkalommal rendezte meg önkor-
mányzatunk a Fenyôvirágzás Fesztivált Balatonfenyves független telepü-
léssé válásának napján. A program a hagyományoknak megfelelôen rend-
kívül színes és változatos volt, a szórakozni vágyók minden korosztálya
megtalálta a számítását. Színvonalas zenét játszó együttesek után egye-
sületünk énekkara, tánckara és hagyományôrzô csoportja is bemutatta
műsorát a meglepôen nagy számú és hálás közönség elôtt. Végre beérett
a sok munka gyümölcse végre volt közönségünk és nagy sikerünk.
Mindeközben tizenkét bográcsban rotyogott a vadhús természetesen a
fôzôversenyben is részt vettünk. Egyesületünk nevében szeretnék köszö-
netet mondani Balatonfenyves önkormányzatának a rendezvény szerve-
zéséért, a Turisztikai Egyesület által biztosított kellékekért, minden segí-
tônknek a zavartalan lebonyolításért és lelkes támogatónk adományáért
mellyel nagymértékben emelte az ünnep fényét. /T.A./

Aratott a karate
Utánpótláskorú labdarúgónk több Bozsik Tornán is részt vettek, de a májust
inkább a karate szakosztályunk eseményei jellemezték. Az események
közül kiemelkedik a május 20-án, a fonyódi sportcsarnokban rendezett 
IV. Balaton Budo Kupa melynek szervezôje egyesületünk volt. 
A 160 fôs mezônyben Balatonfenyves versenyzôi remekül teljesítettek,
összetettben a harmadik helyen végeztek. Eredményeink: Dömötör Marcell
12 év – kata 1., kümite 1., Drenkovics János 12 év – kata 1., kümite 
3., Ferbel Dominik 9 év – kata 1., kümite 1., Hegedüs Julianna 13 év – kata
1., kümite 1., Sárdi Nóra: 12 év – kata 1., kümite 2., Sólyom Márkó 10 év:
kümite 1., Zrínyi Bálint 10 év – kata 2., kümite 3., Zrínyi Csanád 7 év –
shiko dachi 1. kümite 1., Zrínyi Sára 10 év – kata1., kümite 3.
Köszönet egyesületünk tagjainak, aktivistáinak és támogatóinak, akik se -
gít sége nélkül ez a nagyszerű verseny nem jöhetett volna létre!
Gyermekeink további eredményei:

Május 13., Százhalombatta, Fudokan OB 
Drenkovics János: 11 éves – kata ezüst érem, kumite ezüst érem,
Ferbel Dominik: 9 éves – kumite bronz érem,
Zrínyi Csanád: 7 éves – kumite ezüst érem.

Május 26., Zalaegerszeg, Haru kupa
Drenkovics János: 11 éves – kata bronz érem, 
Ferbel Dominik: 9 éves – kata arany érem, kumite ezüst érem,
Hegedűs Julianna: 13 éves – kata bronz érem, kadet kata bronz érem,
Zrínyi Bálint: 10 éves – kata ezüst érem, kumite ezüst érem.
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Iskolai hírek, eredmények
A tavasz az iskolás gyerekek számára a kulturális-, tanulmányi- és
sportversenyek, a megmérettetések ideje. Iskolánk tanulói ebben az
évben is kiválóan helyt álltak.
Április 6-án „Barátunk a természet” címmel rendeztek Öreglakon ter-
mészetismereti vetélkedôt. Péter Luca 5. osztályos és Csermely
Csenge Jázmin 6. osztályos tanulónk 6. lett, Sólyom Diána 8. osztályos
és Kemény Zsombor 7.-es diákunk a 2. helyen végzett.
Április 13-án, Gamáson a nyelvhelyességi versenyen a 7. osztályos
Rim mel Fruzsina a 2. helyet szerezte meg.
Ezen a napon tartották Siófokon a Tudásbajnokság megyei forduló- 
ját is. Kovács Márton 2. osztályos tanulónk irodalom, szövegértésbôl 3.,
Mayer Milán 7.-es tanuló anyanyelvbôl 2., biológiából 3. lett.
2018. április 27-én kicsi, de nagyon lelkes csapattal vettünk részt a
hagyományos „Kis Nyelvôrök” elnevezésű Marcaliban megrendezett al -
sós tanulmányi és művészeti versenyen.
Az elsô osztályból Szanyi Dorina Lilla írásból jeleskedett, a második
osztályos Török Noel az elôkelô 2. helyen végzett helyesírásból, Zrínyi
Sára Dóra a negyedik osztályból pedig 6. lett a helyesírási, nyelvhe-
lyességi versenyen.
Mesemondásban Szebényi Lili 2. osztályos, Buza Ilka 3. osztályos és
Horváth Gábor Botond 4. osztályos tanuló képviselte iskolánkat.
Szebényi Lili 3. helyezett lett, Horváth Gábor Botond pedig az 1. helyen
végzett.
Május 4-én, a Balatonszentgyörgyön rendezett „Futó Elemér Ter mé -
szet- és Környezetvédelmi Területi Vetélkedôn” csapatunk: Stamler Kata
és Hodován Zsófia 2. helyezést ért el.
Május 16-án Balatonkeresztúron versenyeztek diákjaink matematiká-
ból. Barnaki Bianka a 3. osztályból 9., Blum Barnabás a 4.-bôl 8.,
Kardos Bence szintén az a negyedikbôl 5. helyezett lett.
Zeneiskolásaink közül Kemény Zsombor Nívódíj fokozatot ért el ápr. 
17-én Veszprémben a XXX. Lantos Magda Regionális Zongora -
versenyen. Május 4-én Balatonszemesen a XVI. Diákmuzsikán Kemény
Johanna arany, Kemény Zsombor pedig kiemelt arany minôsítést 
szerzett.
Sporteredményeink
Mezei futóbajnokság körzeti forduló: Buza Ilka 2., Kemény Kolos 5.,
Stamler Kata 7., Csermely Csenge Jázmin 1. hely.
Mezei futóbajnokság megyei forduló: Csermely Csenge Jázmin 8. hely.
Diákolimpia labdarúgás II. korcsoport: körzeti 1., megyei 6. hely
(Asztalos Flórián, Baranyai Bálint, Elekes Gyula, Kardos Bence, Kôvári
Karina, Márton Mátyás, Horváth Gábor, Blum Barnabás, Mayer Dávid,
Sólyom Márkó)
Diákolimpia labdarúgás III. korcsoport: körzeti 1., megyei 2. hely (Orbán
Barnabás, Herbel Kornél, Dancs Kristóf, Tóth Mátyás, Tóth Levente,
Bíró Levente, Orsós Gergô, Mayer Milán)
Kisiskolák atlétika versenye:
Leány csapat 4. hely (Buza Ilka, Kôvári Karina, Csermely Jázmin,
Hegedüs Julianna, Stamler Kata, Hoffmann Hédi)
Fiú csapat 5. hely (Blum Barnabás, Mayer Dávid, Tóth Mátyás, Orsós
Gergô, Mezei Buda, Kôvári Adrián)
Egyéni II. korcsoport: Mayer Dávid 1. hely
Szeretettel gratulálunk minden versenyzônek és felkészítô nevelôiknek!

Gyanó Józsefné

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE 2018.

Június 4–10. 
Arany Kígyó Gyógyszertár

Balatonboglár
Június 11–17. 

Isteni  Gondviselés Gyógyszertár
Fonyód

Június 18–24. 
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves

Június 25–július 1. 
Magyar Korona Gyógyszertár

Balatonlelle
Július 2–8. 

Három Királyok Gyógyszertár
Balatonboglár
Július 9–15. 

Mária Gyógyszertár Balatonlelle

Ügyeleti idô zárástól 
az alábbi idôpontig:

2018.01.01.–2018.06.30.: 
H–P: 20 óra, Szombat:14 óra, 

vasárnap és ünnepnapokon 12 óra

Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt

háziorvos
Balatonfenyves, Bocskai tér 1.
Hétfôtôl–péntekig 08.00–11.00  

Gyermekorvosi rendelés 
Balatonfenyvesen

Dr. Boldizsár Erzsébet
gyermekorvos

Hétfô: 13.30–14.00 
Kedd: 14.30–15.00 

Péntek: 08.30–09.00 

Fonyódon 
Dr. Boldizsár Erzsébet 

gyermekorvos 
Hétfô: 14.00–15.30 
Kedd: 13.00–14.30 

Szerda: 10.30–12.00 
Péntek: 09.00–11.00

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

Júliusi számunk lapzártája
2018. június 20., 14 óra.

A PELSO-KOM
Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. 
2018. május 1-tôl 

augusztus 31-ig kihelyezett
ügyfélszolgálatot tart minden
pénteken 08.00–16.00 óráig 

a Községházán.
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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, Rá kóczi u. 2., tel.:
+36 30/387-6573.

– Számítógépek javítását, karbantar-
tását vállalom. Orbán János +36
70/379-8301.

– Kôműves és burkoló munkát válla-
lok. Zrínyi Péter +36 30/236-1537.

– Legyen tisztában értékeivel! Nagy
ta pasztalattal, becsüsi végzett -
séggel, helyi lakosként segítek régi
tárgyai értékének megállapí tá sá -
ban, érté ke sítési tanács adással,
díjtalan kiszállással. Telefon: +36
30/939-1039. Bózsing György Drá -
va utca 70.

– Pernecz József ács-állványozó,
vállalom régi tetôk felújítását, belsô
te tôterek, falak burkolását, tera -
szok, tornácok, autóbeállók, pavi  -
lo nok ké szítését. Tel.: +36 70/347-
0951.

– Pári Tamás villanyszerelô vállalom:
lakóépületek, üzletek és egyéb
gyengeáramú munkálatait! In gye -
nes ár ajánlat készítés!! Te lefon:
+36 30/677-7634. E-mail: kucko96
@vipmail.hu

– Festés-mázolást, hôszigetelést,
fűnyí rást vállalok. Tel.: +36 30/951-
6569.

– Ha kerttel akad gondja, Schurcz
megoldja! Kertépítés, kertfenntar-
tás, veszélyes fa kivágás. +36
30/432-7073.

– Villanybojlerok javítása, tisztítása,
mo sógépek, mosogatógépek, elek -
tromos háztartási gépek javítása
Kránicz István +36 30/904-4527
Balatonfeny ves. Hétvégén is.

– Ezermester javít kerékpárokat,
háztartási kisgépeket, lemezját-
szót, videót. Min dig Tv setabox
telepítés, hangolás, beállítás. Csak
kisegítô tevékenység elszámoló
számlával. Tel.: +36 70/602-5203.

– Gépi földmunka, fuvarozás, építô-
anyag kereskedés. Fenyves kft.

8646 Ba la tonfenyves, Nimród u. 32.
(új temetô mellett) Telefon: +36
30/956-8858, 85/560-142.

– Fenyvesi Peca Pont 8646 Ba la -
ton feny ves, Vörösmarty u. 43.
www.fenyvesipecapont.hu telefon:
+36 20/258-8600. Élôcsalik, etetô-
anyagok horgászbotok szerelékek
horgászfelszerelések.

– Kerékpár szerviz – fahrrad Re pa -
ratur Balatonfenyves Nimród utca
121. tel.: +36 30/693-1783.

– Angol tanítás, érettségire felkészí-
tés min den szinten szaktanártól.
Telefon: +36 20/962-2687.

– Nyaralók karbantartása, „Ezer -
mester szolgálat” hétvégén is:
Györei Péter. Tel.: +36 70/300-1984;
gyorei.peter@gmail.com

– Építési műszaki ellenôrzést vagy
felelôs műszaki vezetést, építési 
e-nap ló vezetést szakmagyakorlási
jogosultággal vállalok: telefon: +36
70/456-7216.

– Házak, apartmanok, irodák, üzle-
tek, intézmények, társasházak álta-
lános takarítását vállalom Bala ton -
fenyvesen és környékén. Bakai-
Németh Vanda ev. Telefon: +36
30/822-0522; e-mail: danduska8
@gmail.com

– Tanárnô, tanítványokat vállal ma te -
ma tika, kémia, fizika tantárgyakból.
+36 20/540-9433.

– Eladó: zuhanykabin 80×80 cm,
fehér mosdókagyló, csaptelep, für -
dôszoba tükör, piperepolc, sarok-
polc, valamint fürdôszobabútorok.
Mosogatómedence 2-es, nagy
méretű króm. Autóba való gyerek -
ülés. Pehelypaplan 200×140 cm.
Zanussi páraelszívó, szekrénybe
építhetô. Érd.: +36 70/358-7879.

– Eladó Yamaha Elekron E HS-4 zon-
gora, 120 l-es használt villanyboj-
ler. Tel.: +36 20/954-1631.

– Villanyszerelés, érintésvédelem,
vil lámvédelem, voltperamper.hu
Tel.: +36 20/572-9662.

– Takarítást vállalok nyaralókban
indulásra, és váltástakarítást is.
Megbízható, pontos munka. Tel.:
+36 20/70-358-7879.

– Eladó perzsa szônyeg 2×3 m, hoz-
zátartozó összekötôvel 80×1,5 m,
klasszikus mintával kézi csomózá-
sú kerek, 3 m átmérôjű szônyeg

bordós árnyalatú. Tel.: +36 20/917-
4300.

– Tarokk barátok részére! Sze ret -
nénk tarokkos társaságunkat kibô -
víteni. Vár juk az érdeklôdôk jelent-
kezését. Érdeklôdés: Zsolt +36
30/517-2765.

– Sörözô, kávézó tekepályával, Ba la -
ton fenyvesen hosszabb idôre, be -
rendezéssel kiadó Tel.: +36 30/332-
2185.

– Szakácsot, (kezdô is lehet) regge-
liztetô fôzôasszonyt, 4–6 órára, a
nyári szezonra felveszünk. Be -
rekszálló Tel.: +36 30/332-2185.

– Recepcióst, szoba asszonyt, nyári
szálláshelyre felveszünk Berek -
szálló Tel.: +36 30/332-2185.

– Vegyes piac szervezôt, üzemeltetôt
szezonra, felveszünk. Feny vespiac
Tel.: +36 30/332-2185.

– Eladó használt lány ruhák 56-tól
128-as méretig. 100–400 Ft-os
darabonkénti áron. Pulóverek,
pólók, hosszú ujjú felsôk, nadrá-
gok, szoknyák, rugdalózók stb. Tel.:
+36 30/577-9849.

– Eladó egy sarok ülôgarnitúra
212×220-as, 1 db kétajtós szek-
rény (akasztós), 1 db dohányzó-
asztal, szônyegek, háztartási kis-
gépek. Állandó garázsvásár Feny -
vesi u. 167. Tel.: +36 20/445-9730.

– Bádogozás, vízvezeték-szerelés,
fű tés szerelés. Tel.: +36 30/261-
6308.

– Gáz szieszta, tárcsás mosógép,
380-as terménydaráló, lakatosmű-
hely felszerelés eladó. Tel.: 360-
399.

– Elôl töltôs Zanussi automata mo -
sógép és kétszemélyes kanapé
eladó. Irány ár: 20–20 000 Ft. Tel.:
+36 30/551-8359; +36 20/536-
4781.

– Fenyves Társasüdülô felvételre
keres takarítónôt szezonális mun-
kára, május 15-tôl augusztus 31-ig.
Munkaidô: napi 6 óra. Valamint fel-
vételre keres udvarost, késôbbiek
során ez a személy portai szolgála-
tot lát el, amely éves állást biztosít.
Az udvari munka 6 órás, a portai 
12 órás munkaidô. Munka kezdés
megbeszélést követôen. Érdeklôd-
ni: Drenkovics János gondnok. Tel.:
+36 30/302-2112.

AP RÓ

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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– Eladó használt férfi kerékpár, 
20 000 Ft-ért, érdeklôdni:  +36
30/620-4334.

– Citromfák, (citrommal) különbözô
mé retben eladóak, Telefon: +36
30/620-4334.

– Eladót keresek Balatonfenyvesre
a do hányboltba, július–augusztus
hó napra, érd. +36 30/620-4334.

– Mihalecz Tibor szobafestô, má-
zoló. Tel.: +36 70/602-5095; e-
mail: mihalecz. tibor@freemail.hu

– Takarítást vállalok. Indulásra és
esetleg váltástakarításra. +36
70/358-7879.

– Eladó: zuhanytálca + kabin 80×80,
lefolyóval és csapteleppel. Két me -
den cés mosogatótálca rozsda-
mentes nagy méretű. Kony ha -
szekrénybe építhetô Za nussi
páraelszívó. Kézi csomózású
kerek (3 m átmérôjű) perzsaszô-
nyeg + összekötô szônyeg bordó
színben, valamint modern mintás
2×3 m szônyeg. Pe hely paplan
150×200 m. Autó ba való gyerek -
ülés több funkciós. +36 70/358-
7879.

– Kiadó! A postával szembeni üzlet-
soron egy 11 m2-es üzlet, esetleg
lakhatásra is dolgozóknak. +36
20/917-4300.

– Az Osváth Cukrászda nyári sze-
zonra dolgozókat keres! Nem
csak sütizni és fagyizni vágyókat,
de sütemény készítésében járta-
sak jelentkezését is várjuk! Akár
nagymamákat is. +36 30/927-
5274; 85/362-491.

– Portré festés/rajzolás fényképrôl,
de korációs falfestés. Portré készí-
tését vállalom fotó alapján, vala-
mint falfestést gye rekszobába,
irodába, vendég látó helyre. Kér -
dé seikkel bátran keressenek! 
Te lefon: +36 30/357-0192 Web:
www.jookepek.hu

– Retro kályha kitűnô állapotban
eladó. Bôvebb információ a +36
30/3570-192-as telefonszámon.

– Aquabau vízzáró vakolat 25 kg
eredeti, bontatlan csomagolásban
eladó. Tel.: +36 30/483-4010.

– Kertészkedôk figyelem! Ingyen
adok goji berry Goliath, eper,
málna, homoktövis pár, schisand-
ra, josta, jiaogulan, medvehagy-
ma és egyéb szaporító anyagot.
Árkovics-Papp Dráva u. 63.
85/705-033.

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

Falunapok
Gazdag és változatos programmal emlékezett önállóvá válására közösségünk.
Két fotón mutatunk be egy-egy jelenetet az események helyszíneirôl. Elsô
képünk a program nyitórendezvényén, a fiatalon elhunyt, Fenyvesen hosszú
éveken át szeretettel működô Márton Laci festményeinek emlékkiállításán
készült.
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A nyárra készülve…

A nevelési év utolsó hónapjában sem
unatkoztak a kisfenyôk. Számos
program, rendezvény színesítette a
hétköznapokat. Színházi elôadás,
anyák napi ünnepségek, gyereknap,
évzáró- és ballagás… De közben
azért sok-sok idô jutott a játékra,
önfeledt szórakozásra is.
Június elsô napján elköszöntünk a
nagyoktól, iskolások lesznek, új kihí-
vások, feladatok várnak rájuk.
Tarisznyáikat – melyeket ismét az
Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület tag-
jai varrtak, horgoltak, hímeztek – meg -
töltöttük sok-sok emlékkel, jókívánsá-
gokkal. 
Nevelôtestületünk döntése alapján
idén emléklapot kapott Szanyi Szilvia
ballagó anyuka, emléklapot és pla-
kettet vehetett át Matus Bianka balla-
gó anyuka, akik az óvodában töltött
éveik alatt, munkájukkal, példaérté-
kűen támogatták óvodánk gyermek-
közösségét. 
Emléklapot és plakettet adományoz-
tunk az Immo1 Magyar Tenger In gat -

laniroda vezetôjének, Jánoki Péter -
nek, valamint munkatársainak, akik
nagylelkű adományukkal támogatták
programjaink megvalósítását.
De köszönet illeti a Gyermekeinkért
Balatonfenyves Alapítványt, a Szülôi
Munkaközösség tagjait valamint min-
den óvodás gyermek szülôjét is,
hiszen idôt és fáradságot nem kímél-
ve segítettek pedagógusainknak,
hogy élményekhez juttassuk gyerme-
keinket. 
A szorgos hétköznapokat hamarosan
felváltja a nyári munkarend, a játék
mellett a pihenésé és feltöltôdésé
lesz a fôszerep. Augusztus 13–31
között zárva tart az óvodánk, ez idô
alatt felkészülünk a következô neve-
lési évre, az új kis ovisok fogadására
és szeptember 3-án természetesen
várjuk vissza az összes ovis gyer-
mekünket! 

Jó pihenést kívánunk a nyárra min-
denkinek!

/H. Sz./

A Községi Könyvtár 
nyitvatartási ideje

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

e-mail: konyvtar@balatonfenyves.hu

A Nôk a Balatonért Egyesület
vándorkiállítását tekinthették
meg az érdeklôdök a Bodza-
napok keretében a Zene pa vilon -
nál. Május 28-án pedig a Köz -
ségháza nagytermében dr. Ha -
jósy Adrien ne és Piliszky Zsuzsa
(NABE Fonyódi Cso port) tartot-
tak elô adást a Ba latonnál jellem-
zôen elôforduló özönnövényekrôl
és invazív állatfajokról „Megállít -
hatóak-e az özönfajok?” címmel,
kiegészítve a tablókon látható
leírásokat.

Mari-Etta 
Helytörténeti Gyűjtemény

Nyitás: június 23-án, 
a Múzeumok Éjszakáján! 

A Kölcsey u. 73. alatti intézmény
elôzetes bejelentkezés alapján lá -
togatható, idôpontot egyeztetni a
Községi Könyvtár elérhetôségein
lehet annak nyitva tartási idejében.

Június 16. (szombat):
Bemutatkozik Kaposvár
Helyszín: Zenepavilon
Kaposvárra nemcsak az jellemzô,
hogy számos lakosának van nya-
ralója Balatonfenyvesen, hanem
mind a mai napig eleven és színes
a kulturális kínálata is. Az iskolai
nyári szünet elsô hétvégéjén a
kaposvári Szín-Folt Galéria és
különbözô művészeti csoportok
mutatkoznak be nálunk.

Június 23. (szombat): 
Népek Zenéi: Székelyföld
Helyszín: Zenepavilon
Folytatjuk a tavalyi évben megkez-
dett zenés utazásunkat. Júniusban
Székelyföldre látogatunk zenében,
táncban, gasztronómiában.

Június 28. (csütörtök):
StarlightDanceCompany tánc-
bemutatója
Helyszín: Zenepavilon

Június 30. (szombat):
Bemutatkozik Nagykanizsa
Helyszín: Zenepavilon
Nagykanizsa kulturális és művé-
szeti csoportjai kapnak lehetôsé-
get a bemutatkozásra, ezzel sze-
retnénk kedveskedni kanizsai 
illetôségű nyaralópolgárainknak és
minden szórakozni vágyó vendé-
günknek.

Július 7. (szombat): 
Népek Zenéi: Lengyelország
Helyszín: Zenepavilon
Lengyelországi partnertelepülé-
sünk segítségével megismertetjük
vendégeinket a lengyel gasztronó-
mia és kultúra sokszínűségével.

Július 14. (szombat):
Bemutatkozik Pécs
Helyszín: Zenepavilon
Remélhetôleg a pécsi nyaralótulaj-
donosok, vállalkozók és minden
vendégünk örömére szolgál július
közepén a Pécs vonzáskörzetébôl
érkezô zenészek és művészek
közreműködésével összeállított
programunk.

Műsorprogram
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