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Milyen volt? Forró, igazán sok vendéggel, sok
kellemes, és nem csak kellemes élménnyel. Ami 
a vendégszámot illeti, úgy gondolom, hogy a 
tavalyinál is többen lehettünk, bár mi ezt egzakt
módon számolni nem tudjuk, hiszen szabad
strandjainkon ezt pontosan mérni nem lehet. 
A gépkocsik számából, a strandjainkról elszállított
hulladék mennyiségbôl azonban lehet következ-
tetni…
Mivel elmaradt a tavasz – mint ahogy azt jelzik
elôre, hogy az ôsz is így jár –, nagyon gyorsan
kellett felkészülnünk a szezonra, azért is mert
2018-ban a Húsvét korán diktálta a teendôink 
ütemét. Felkészülésünk során
ez az elsô meghatározó idô-
pont a Község napja, majd 
a Pünkösd, és a június 15-e 
a hivatalos strandnyitás vol-
tak, ami persze nálunk csak
jelképes, hiszen volt már
olyan eset is, hogy januárban
is számon kérték rajtunk a
strandi sétány állapotát, és 
a nyilvános WC nyitvatartását.
A május, ha még emlékszünk
rá, felért a legmelegebb nyári
hónappal, akik akkor válasz-
tottak bennünket, illetve a
Balatont, igazán jól jártak.
Nem volt tömeg, és az üzle-
tekben, vendéglátó helyeken
is volt még kellô mennyiségű
és minôségű árú, no és még a vendéglátók türel-
me is rendben volt.
Már megszokták tôlünk, hogy minden üdülési
idényre valami újdonsággal várjuk a vendégein-
ket. Ez ebben az esztendôben sem volt másként. 
Elkészült a Balatoni Fejlesztési Tanács támogatá-
sával a sétány a Balatonfenyves-alsói strandon,
melynek ötletét az egyik januári városjárás alkal-
mával vetették fel, talán Nagykanizsán. A beruhá-
záshoz saját forrásból új padokat, szemeteseket
is telepítettünk, kultúrált lett ez a strandunk is.
Jutott egyéb változtatás is az idényre. A Nagy -
strand település felôli hosszában bevezettük a
fizetôs parkolást. Fenyvesen sem a parkolásért,
sem pedig a strand használatért ezidáig fizetni
nem kellett, ugyanakkor a területek gondozása,
rendbetétele évrôl-évre többe kerül, és a már
megszokott minôségbôl nem szeretnénk engedni.

Fenyvesen a turisztikában is az elsô feladat mun-
kálkodni a minôségen, ennek az elkövetkezendô
idôszakokban egyre több jelét fogják tapasztalni.
Munkálkodásunkban ugyanakkor komoly zavart
okozott, hogy idény közben a közfoglalkoztatottak
alkalmazásának feltételeit megváltoztatták, így
egyik napról a másikra a 12 munkatársunk helyett
csak 4 fôt tudtunk igénybe venni. Gyors és hatá-
rozott intézkedéseket követelt a probléma azon-
nali kezelése, s komoly anyagi ráfordítást is köve-
telt a község saját költségvetésébôl: ezt tervezni
nem lehetett. Ezen rendszer működésének ne -
hézségei követelték meg azt is, hogy a telepü- 

lés egyes területeinek gon-
dozását ki kellett vállalkozó-
nak szerveznünk, illetve meg
kellett hirdetnünk. Így lett vál-
lalkozó kezelôje a Fenyves-
alsói strandnak, mely a nyári
tapasztalataink alapján jó
döntés volt, de például a
Nagystrand illemhelyeinek
nem találtunk többszöri ne-
kifutásra sem üzemeltetôt,
így azt továbbra is nekünk
kellett működtetnünk, na -
gyon ko moly erôfeszítések
árán. Ki válóan helyt álltak
munkatársaim, Hadnagyné
Franciska és Kiss Péter, akik
igazi gazdaként működtet-
ték a települést, az általuk

vezetett csapat élén – köszönet mindnyájuknak.
Közben rendezvény dömping volt Fenyvesen: a
programokat a Turisztikai Egyesület részérôl
Soltész Berta, valamint a könyvtárosunk Krizsai
Mónika, és segítôje, Horváth Andrea kiválóan
vezényelte. Komoly kulturális helyszínné vált a
Mari-Etta helytörténeti múzeum, a helytörténeti
beszélgetések, és a gyermekprogramok okán.
Tette hát mindenki a dolgát, Fenyvest a magá é -
nak, és a feladatait nem munkának, hanem kedv-
telésnek is tekintve.
Idén mindnyájan bizonyították, hogy felfokozott
hangulatú idényben is lehet egymást segítve jól -
esô eredményeket elérni, melyek igazi értékeket
jelentenek, és Fenyvest igazi, a minôséget képvi-
selô Balatoni településsé nemesítik.
Nagy a szükség erre a sok középszer mellett!
/Lombár/
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Augusztus elsô napjától változás
állt be a balatonkeresztúri és a
balatonfenyvesi plébániák életé -
ben. Új plébános érkezett, Kiss
Zsolt atya személyében. 
Eddigi életútjáról a következôket
mondta el: Kiskanizsáról szárma-
zom, ott nôttem fel, hagyományo-
san vallásos családban. A „Cser -
háti”-ban érettségiztem, majd
érettségi után egy évvel jelentkez-
tem püspök atyánál, hogy sze ret -
nék pap lenni. A veszprémi szemi-
náriumban tanultam 6 évet, majd
Nagykanizsán a Jézus Szí ve
templomban szenteltek pappá
2001. jún. 24-én, Keresztelô Szt.
János születésének ünnepén.
Papi szolgálatom elsô helye Ka -
posváron volt a Szent Margit –
Szent József egyházközségben
(ide tartozott az akkor oldallago-
san ellátott zselickislaki plébánia
is), ahol másfél hónap híján 
2 évet töltöttem, majd Újudvarra
kerültem. 2004. aug. 1-tôl kaptam
meg a kinevezésem a gelsei plé-
bániára. 2005-2008 között a zala-
szentbalázsi plébánia is hozzánk
tartozott. Püspök úr döntése értel-
mében 2018. aug. 1-tôl vagyok a
balatonkeresztúri, illetve a bala-
tonfenyvesi plébánia plébánosa.
– Mikor és miért választotta ezt a
hivatást?
– „Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak bennete-
ket” /Jn 15, 16./ Nem én válasz-
tottam a papságot… Kölyök ko -

romban sokszor mondta a plé-
bánosom, hogy milyen jó pap
lenne belôlem, de akkor azt
mondtam, hogy „én egészséges
vagyok, menjenek a betegek!”…
Aztán igazából érettségi környé-
kén kezdtem valami megmagya-
rázhatatlant érezni. Egy házassá-
got is hasonlóan képzelek el:
számtalan szebb, jobb kedvesebb
(stb.) létezik, mint a házastár-
sunk, de valamiért ô kell, ô az
igazi. Én sem tudom ezt megma-
gyarázni, de határozottan érez-
tem, hogy Isten „kinézett magá-
nak”. Aztán püspök atya felvett,
tanulni küldött és most itt vagyok.
– Kinek a példájára választotta
hivatását?
– Egyik gyerekkori káplánunkat
említeném meg, ha mindenkép-
pen meg kell nevezni valakit, de
talán nem annyira emberi példa,
inkább Isten gyengéd hívása az
oka, hogy „Igen”-t mondtam.
– Ki a példaképe?
Elsôsorban nyilván Jézus! Szám -
talan szentet vagy „civil embert”
felsorolhatnék még, hogy melyi-
kük miben, miért példaképem, de
nem tenném, mert nem kaptam
annyi helyet az újságban! Inkább
azt mondanám, hogy akiben látok
valami olyan értéket, ami hozzám
közel áll, azt próbálom eltanulni,
követni, gazdagítani vele a sze-
mélyiségem, ezáltal a rám bízot-
takat.
– Mit szeretne megvalósítani az
egyházközsége élén Fenyvesen?
– Megvalósítani mit szeretnék?
Elsôként szeretnék rájönni, Isten
itt mit vár tôlem. Ha ez megvan,
akkor azt.
–Van-e valamilyen kötôdése
Feny veshez, a Balatonhoz?
– Kiskanizsai vagyok, így nyilván,
ha a Balaton szóba került, akkor
Balatonmária, illetve Balatonfeny -
ves volt a cél. Sokszor voltam itt
nyaranta, néha pedig a téli Ba -
laton vonzott…
– Milyen együttműködéseket sze-
retne kialakítani hivatásának kitel-
jesedése érdekében?

– Szeretnék Istennel együttmű-
ködni, illetve jó eszköze lenni,
hogy általam is jelen legyen.
Elsôsorban a Vele való kapcsola-
tomat szeretném tovább mélyí-
teni. Aztán szeretnék az egyes
emberekkel személyes kapcsola-
tot kialakítani, társadalmi rangtól,
elismertségtôl függetlenül. Papi
életem jelmondata János Evan -
géliumából való: „… barátaimnak
mondalak benneteket…” Ezt sze-
retném megélni. A politikától távol
tartottam és tartom magam, az
nem az én világom. Azt szoktam
mondani, ha Jézus politizálni sze-
retett volna, akkor pártot alapít,
nem egyházat. Ha a kérdés erre
irányult, akkor azt válaszolom
még, hogy a személyekkel, akik a
politikában benne vannak, inkább,
mint emberekkel szeretnék „talál-
kozni”, nem mint politikussal.
– Mivel tudnánk mi, fenyvesiek 
– katolikusok és nem katoliku-
sok – segíteni a munkáját?
– Emberekben gondolkodom,
nem „vallási címkés” (bocsánat a
kifejezésért!) emberekben. Segí -
teni úgy gondolom, akkor tudunk,
ha megismerjük a másikat. Ezáltal
tudjuk meg, hogy mire van szük-
sége, és azt is tudjuk adni neki.
Nekem elsôsorban imádságra
van szükségem, aztán pedig en -
gedjük, hogy a Jó Isten vezessen
bennünket lehetôleg közös úton.
Zsolt atya még ezeket a gondola-
tokat fogalmazta meg: Sokan sok
félét gondolnak a papokról, pedig
ha belegondolunk, láthatjuk, hogy
teljesen olyanok, mint akármelyik
hétköznapi ember. Szoktuk mon-
dani, hogy a pap is ember, és ez
így is van. Azonban ez nem a
hibákat jelenti, hogy a papnak is
kell hibázni, hanem azt jelenti,
hogy a pap EMBER, vagyis pró-
bál törekedni arra az emberségre,
amilyennek Isten az embert meg-
teremtette. A papnak emberré kell
válnia a szó nemes értelmében.
Ha túlságosan „isteni” akar lenni a
pap, akkor az emberek nem értik,
ha túlságosan „emberi” szeretne
lenni, elveszíti a kapcsolatot
Istennel. Valahol azt kell megvaló-
sítani, amit Jézus mondott, hogy

Plébánosunk Kiss Zsolt atya
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ebben a világban élünk, de nem
ebbôl a világból vagyunk (vö. Jn
17). Ezt egy módon lehet meg-
valósítani: állandó kapcsolatban
kell lenni az Atyával (újmisés
szentképemre ezért is került az
imádkozó kéz, mert ez fejezi ki a
legjobban a pap tevékenységét
– állandóan imádkozni kell ma -
gunkért és a ránk bízottakért.),
illetve Isten barátaivá kell vál-
nunk. Ez nemcsak a pap felada-
ta, hanem minden emberé, hisz
ha valaki megteszi, amit Isten
parancsol, akkor nem lesz többé
szolga, hanem Isten barátjának
fogja ôt nevezni. A papoknak
ebben kell segíteni, hogy minél
jobb barátság alakulhasson ki
Isten és ember között.

Szent István ünnepén
Augusztus huszadikán ökomenikus szabadtéri istentisztelettel ünnepel-
tünk a Géza fejedelem parkban. Lombár Gábor polgármester az elôt-
tünk járók tiszteletérôl beszélt, felelevenítve Géza fejedelemtôl kiindul-
va az elôrelátás fontosságát, melynek köszönhetôen most mind itt
vagyunk. Magyarok és keresztények, illetve keresztények és magyarok,
ami ugyanazt jelenti – ahogyan Kiss Zsolt plébános fogalmazott. Halász
Noémi református tiszteletes asszony szerint a keresztények egységé-
rôl szól ez az ünnep, amikor megélhetjük, hogy egyek vagyunk ebben
az új teremtésben Jézus Krisztussal. Kemény Johanna és Rimmer
Petra Fruzsina, mindketten a Balatonfenyvesi Fekete István Általános
Iskola tanulói, az ünnepre népdallal és verssel készültek Gyanó József
felkészítésével, amelyeknek elôadásához az ünnepség után sokan gra-
tuláltak. A Szózat eléneklése után a Tiszteletes Asszony, a plébános úr
és a polgármester úr hagyományainknak megfelelôen kiosztotta az
elôzetesen megáldott, illetve megszentelt kenyereket. 

Kiss Zsolt plébános úr 
elérhetôsége:

8648 Balatonkeresztúr, 
Ady Endre u. 4.

+36 30/973-7075
b.kereszturpl@hotmail.com

A plébános elérhetô: a fenti elérhe-
tôségek egyikén, vagy személyesen
a szentmisék után.
https://balatonfenyves.plebania.hu/
https://balatonkeresztur.plebania.hu/

Szentmisék rendje 
szeptember 15. után:

Árpád-házi Szent Erzsébet 
Plébániatemplom:

péntek 19 óra
vasárnap 8 óra

Szűz Mária Szíve-templom 
Balatonfenyves-alsó:

csütörtök 19 óra
vasárnap 09.15 óra

Fonyód-Balatonfenyvesi
Református Missziói

Egyházközség
Református Imaház

Balatonfenyves
Istentisztelet minden 

vasárnap 09.30.
Minden hónap utolsó vasárnapján

úrvacsorás istentisztelet
Halász Noémi lelkész

8646 Balatonfenyves Pozsonyi u. 9.
+36 30/491-7241 

halasz.lelkesz@gmail.com
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IGÉNYBEJELENTÉS  

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS TÁMOGATÁSÁRA

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását
követôen szükségessé vált további intézkedésekrôl szóló 1364/2018.(VII.27.)
Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült,
a vezetékes gáz- vagy távfűtéstôl eltérô fűtôanyagot felhasználó háztartások
is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek
viselésével összefüggésben.
A Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentô lap
nyújtható be, melyen rögzíteni szükséges az igényelt fűtôanyag fajtáját, mely
késôbb nem módosítható.
Az igénylô személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy beje-
lentett tartózkodási helye kell legyen.
A természetbeni támogatás a fűtôanyagra vonatkozik, a támogatás nem
fedezi az egyéb pl. a szállítási, darabolási költségeket.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely:
– gáz- vagy távhôszolgáltatási szerzôdéssel rendelkezik és korábban már

részesült téli rezsicsökkentési támogatásban,
– kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkezik.
Az igénybejelentéshez kapcsolódóan az Országos Katasztrófavédelmi
Fôigazgatóság ellenôrizheti, hogy a bejelentô háztartása részesült-e koráb-
ban téli rezsicsökkentésben.
Igénybejelentési határidô: 2018. október15.
A kérelem beszerezhetô: Polgármesteri Hivatal 4. számú iroda, vagy tölt-
hetô a www.balatonfenyves.hu felületrôl
Balatonfenyves, 2018. augusztus 14.

Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika 
Jegyzô

GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE 
szeptember 10–16. Turul Gyógyszertár Balatonfenyves
szeptember 17–23. Magyar Korona Gyógyszertár Balatonlelle
szeptember 24–30. Három Királyok Gyógyszertár Balatonboglár
október 1–7. Mária Gyógyszertár Balatonlelle
október 8–14. Arany Kígyó Gyógyszertár Balatonboglár
október 15–21. Isteni  Gondviselés Gyógyszertár  Fonyód
Ügyeleti idô zárástól az alábbi idôpontig:
2018.09.01.–2018.12.31.: H–P: 20 óra, Szombat:14 óra, 
Vasárnap és ünnepnapokon 12 óra

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.

Kilencven éveseket 
köszöntöttünk

Lombár Gábor, fenyves polgár-
mestere adta át két fenyvesi
asszonynak a miniszterlenök gra-
tulációját kilencvenedik születés-
napjuk alkalmából, mindnyájunk
nevében, s egy-egy virágcsokor
kíséretében. Renz Irene, a nálunk
ingatlantulajdonos magyar állam-
polgárnak, s az ôsfenyvesi Gaz -
dig Ferencnének, Marika né ninek
– akit nem csak az Egri utca lakói
ismernek jól. A sok-sok évtized,
amióta itt él velünk, elvitte hírét
szinte mindenüvé szűkebb ha -
zánkban, Fenyvesen. Isten éltes-
se! (képünkön)

Mari-Etta Helytörténeti
Gyűjtemény

Elôzetes idôpont egyeztetéssel 
látogatható.

Telefonon 85/887-651; 
illetve a

konyvtar@balatonfenyves.hu 
elérhetôségeken 

a könyvtár nyitva tartási idejében

A Könyvtár nyitvatartása:

hétfôtôl pénekig 

10.00–12.00, 13.00–16.00

A községházáról jelentjük
Rendkívüli testületi ülés. Augusztus 17-én reggel ült össze a képviselô-testület,
hogy a szociális célú tüzelôanyag vásárlásához szükséges döntést meghozza
ahhoz az önrészt biztosítsa, a pályázat benyújtásáról döntsön.
Településünk esetén a jogszabályban meghatározott módon kiszámoltak 
szerint 240 erdei köbméter fa vásárlásához a szükséges 304 800 Ft önerôt biz-
tosítottuk, a pályázatot 2018.augusztus.31-ig benyújtjuk.
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Istók Emôke képei
A Felsôboldogfán élô festôművész
kiállítását augusztus 18-án nyitotta
meg Lombár Gábor Balatonfeny -
vesen, a Községháza nagytermé-
ben. Emôke képei a valóság és az
álmok együttes kivetülései, amelye-
ket többféle technikával valósít
meg. Ettôl lesznek még a hagyo-
mányos csendéletek és portrék
egyediek. A kiállítást Csontos Petró
Kata marimba-, és Zojcsik Edit zon-
gorajátéka tette ünnepélyesebbé.
Szeptember 21-ig látogatható a
Polgármesteri Hivatal nyitvatartási
idejében.

Megszoktuk már, hogy augusztus elsô hétvégéjén klasszikusok muzsikája tölti be a
fenyvesi Kultúrtér, a szabadtéri Kertmozi nézôterét. Tôsgyökeres nyaralóként sokadma-
gammal mindig kíváncsian várom és készülök a Klasszikus Zenei Kör elôadóművé -
szeinek hagyományos, nyáresti koncertjére. Amint Lombár Gábor polgármester meg-
nyitó szavaiból kiderült, immár 18. éve!
Tiszteletreméltó dolognak tartom, hogy az évtizedek óta itt nyaraló művészek – mint
többször említették már, a szegedi konzervatórium egykori évfolyamtársai – örömmu-
zsikálást rendeznek lassan két évtizede a Balaton partján, a zenekedvelôk szórakozta-
tására. Csapatuk törzstagjai nem az ifjú korosztály képviselôi, de talán épp ennek és
tehetségüknek köszönhetôen művészeti díjasok, állami kitüntetettek és kiváló zene -
pedagógusok lépnek körükben a közönség elé. Dr. Hollósi Mihály, a zenei kör ötletgaz-
dája és vezetôje néhány éve „Balatonfenyves Kultúrájáért” elismerést, művésztársai
valamennyien a „Balatonfenyves Községért” emlékplakettet vehették át Lombár Gábor
polgármestertôl 2014-ben, a nagy nyilvánosság elôtt. Idén nagykorúvá vált a ren -
dezvény, és a zenei élet új „csillagaival” gazdagodott a szereplôgárda. Augusztus 4-én
igényes klasszikus zenei és musical-válogatással lepték meg a fellépô művészek a
nagyszámú közönséget.
Baranyay László Liszt-díjas zongoraművész, Szödényi Nagy Enikô gordonkaművész,
Fejes Antal gordonkaművész, F. Pálfy Zsuzsa zongoratanár, műsorvezetô, Biczó
Bernadett hegedűművész mellett a műsorban fellépett Szabó Mónika énekművész,
valamint Hollósi Mihály szólóklarinétos és Lakatos Bence klarinétszakos egyetemi hall-
gató. Az est énekes vendége Kék-Kovács Mara, a Fôvárosi Operettszínház művésznô-
je volt, aki világhírű musical-ek népszerű dalainak elôadásával osztatlan sikert aratott.
Sylvester Lévay „Mozart” c. musical-jébôl a „Csillagok aranya”, Loyd Webber „Jézus
Krisztus szupersztár” c. darabjából „Mária Magdolna dala” és Frederic Loewe „My fair
lady” c. zenés darabjából a „Ma éjjel táncolnék” kezdetű dal hangzott el elôadásában, 
a zenei kör kamaraegyüttesének kíséretével. 
A koncert műsorában Glinka, Saint-Saëns, Manuel Ponce, Loeillet, Massenet, Fauré,
Chopin, Bendel, Dohnányi Ernô műveit magas színvonalon tolmácsolták a hangszeres
szólisták, a hallgatóság pedig hálás vastapssal értékelte az egyes produkciókat. 
A hangverseny fô mondanivalóját a választott művek sorrendisége, az egyes számok
elôtt elhangzott, összekötô szöveg, s a hozzájuk illeszkedô versidézetek tették minden
korosztály számára érthetôvé. Kiemelt szerepet kaptak az emberi érzelmek, a boldog-
ságkeresés, a szerelem megjelenítése a művészi műfajokban, egymás megbecsülése
és a hazaszeretet. 
A fináléban Vavrinecz Béla „Széles a Balaton” c. népdalfeldolgozását minden szereplô
már a közönséggel együtt énekelte. Ez a boldogságélmény is azt az összefogást hir-
dette, melyet az idei rendezvényen a műsor támogatóinak – a helyi Önkormányzat, a
Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület, a Fenyvesi Yacht-Club és a HUBERTUS Bt. –
segítsége, valamint a közönség hozzájárulása révén mindenki megtapasztalhatott.
A ráadás műsorszám, Kulinyi Ernô-Vincze Zsigmond Szép vagy, gyönyörű vagy
Magyarország c. dala a nyári éjszakában valamennyi jelenlévô elôtt bizonyossá tette,
hogy a szülôföld szeretete, annak zenei kifejezése örömteli élményekkel gazdagíthatja
az embereket. Egy közelemben ülô nézô fogalmazta meg társának, halkan, a legszeb-
ben: „Az egyik legsikerültebb este volt ez az eddigiek közül. Figyelted, hogy az Esthajnal
csillag egész este ott ragyogott a színpad fölött?”

Feljegyezte: B. Bokor Mária
A fotót Siebenfreund Bertalan készítette

Szárnyaló dallamok Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt

háziorvos
Balatonfenyves, Bocskai tér 1.

Rendelési idô:
Hétfô: 08.00–11.30 óráig
Kedd: 08.00–11.30 óráig

Szerda: 11.00–14.00 óráig
Csütörtök: 08.00–11.30 óráig

Péntek: 08.00–11.30 óráig 

Felhívjuk Kedves Betegeink
figyelmét, hogy receptírásra 
csakis rendelési idôben van

mód.

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
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó mester
vállalom régi tetôk felújítását, új 
tetôszerkezetek ácsolását, fedését,
valamint belsô burkolást és gipszkar-
tonozást, kerti pihenôk, teraszok,
kocsibeállók elkészítését. Balaton -
feny ves, Rákóczi u. 2., telefon: +36
30/387-6573.

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

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

– Legyen tisztában értékeivel! Nagy
tapasztalattal, becsüsi végzettség -
gel, helyi lakosként segítek régi tár-
gyai értékének megállapításában,
értékesítési tanácsadással, díjtalan
kiszállással. Tel.: +36 30-939-1039
Bózsing György Dráva utca 70.

– Pernecz József ács-állványozó vál-
lalja régi tetôk felújítását, belsô
tetôterek, falak burkolását, teraszok,
tornácok, autóbeállók, pavilonok ké -
szítését. Tel.: +36 70/347-0951.

– Pári Tamás villanyszerelô vállalom:
lakóépületek, üzletek és egyéb gyen-
geáramú munkálatait! Ingyenes ár -
ajánlat készítés!! Tel.: +36 30/677-
7634 Email: kucko96@vipmail.hu

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

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

– Villanybojlerok javítása, tisztítása,
mosógépek, mosogatógépek, elekt-
romos háztartási gépek javítása
Kránicz István +36 30/904-4527
Balatonfenyves. Hétvégén is.

– Ezermester javít kerékpárokat, ház-
tartási kisgépeket, lemezjátszót,
videót. Mindig Tv setabox telepítés,
hangolás, beállítás. Csak kisegítô
tevékenység elszámoló számlával.
Tel.: +36 70/602-5203.

– Gépi földmunka, fuvarozás, építô-
anyag kereskedés. Fenyves kft. 8646
Balatonfenyves, Nimród u. 32 (új te -
metô mellett) Tel.: +36 30/956-8858,
85/560-142.

– Fenyvesi Peca Pont 8646 Bala- 
 ton fenyves, Vörösmarty u. 43.
www.fenyvesipecapont.hu tel.: +36
20/258-8600. Élôcsalik, etetôanya-
gok horgászbotok szerelékek hor-
gászfelszerelések.

– Kerékpár szerviz – fahrradReparatur
Balatonfenyves Nimród utca 121. tel.:
+36 30/693-1783.

– Angol tanítás, érettségire felkészítés
minden szinten szaktanártól. +36
20/962-2687.

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

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

– Házak, apartmanok, irodák, üzletek,
intézmények, társasházak általános
takarítását vállalom Balatonfeny -
vesen és környékén. Bakai-Németh
Vanda ev. Tel.: +36 30/822-0522; 
e-mail: danduska8@gmail.com

– Tanárnô, tanítványokat vállal mate-
matika, kémia, fizika tantárgyakból.
+36 20/540-9433.

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

– Takarítást vállalok nyaralókban indu-
lásra, és váltástakarítást is. Meg -
bízható, pontos munka. Tel.: +36
20/70-358-7879.

– Tarokk barátok részére! Szeretnénk
tarokkos társaságunkat kibôvíteni.
Várjuk az érdeklôdôk jelentkezését.
Érdeklôdés: Zsolt +36 30/517-2765. 

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

– Gáz szieszta, tárcsás mosógép, 380-
as terménydaráló, lakatosműhely fel-
szerelés eladó. Tel.: 360-399.

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

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

– Takarítást vállalok. Indulásra és eset-
leg váltástakarításra. Telefon: +36
70/358-7879.

– Portré festés/rajzolás fényképrôl,
dekorációs falfestés. Portré készíté-
sét vállalom fotó alapján, valamint fal-
festést gyerekszobába, irodába, ven-
déglátó helyre. Kérdéseikkel bátran
keressenek! Tel.: +36 30/357-0192
Web: www.jookepek.hu

– Aquabau vízzáró vakolat 25 kg ere-
deti, bontatlan csomagolásban el -
adó. Tel.: +36 30/483-4010.

– Kertészkedôk figyelem! Ingyen adok
gojiberryGoliath, eper, málna, ho mok -
 tövis pár, schisandra, josta, jiaogu-

lan, medvehagyma és egyéb szapo-
rító anyagot. Árkovics-Papp Dráva u.
63. 85/705-033.

– Balatonfenyvesen műanyag, jó álla-
potú csónak eladó minden kellékével.
Árban megegyezünk. Telefon: +36
30/540-8859

– Használt, benzines működô fűnyíró –
CMI 48PO – 5000 Ft-ért Bala ton -
fenyvesen eladó. Érdeklôdni lehet a
+36 20/590-0538 telefonszámon.

– Thomson nagy képernyôs, hibátlan
televízió 6000 Ft-ért Balaton feny -
vesen eladó. Kb. 15 kg. a súlya. Ér -
deklôdni lehet a +36 20/590-0538
telefonszámon.

– Horgászállás két személyes, ülôpa-
dos 3,8 m2 területű eladó. Tel.: +36
30/544-4574.

– Gáz szieszta, 380 W-os termény-
daráló, lakatos műhely felszerelése,
1 pár evezôs fa csónak eladó. Tel.:
85-360-399.

– Eladó: 120 l szemetes kuka 4000 Ft,
Orion léghűtô 14 000 Ft, tv színes
távirányítós 5000 Ft, FEG gázbojler
v.h. átfolyórendszeres nagyon jó álla-
potú 20 000 Ft, ugyan ehhez tiszta 
új v.h-es betét 30 000 Ft. Tel.: +36
30/549-4851.

– Egy szezont használt nyári gumi alu-
felnivel eladó. Méret: 165/60, alufelni
R15, 4×114,3 lukasztású 75 széles.
Tel.: +36 30/321-2889.

– Fenyvesi utazásközvetítô folyamato-
san keres kiadó, színvonalas víz
közeli vagy medencés nyaralókat,
apartmanokat külföldi vendégeink
részére. Érd.: +36 30/544-7189.

– Kék Terasz vendéglátó egység meg-
szűnésébôl származó eszközök ki -
árusítása (edények, poharak, tényé-
rok, evôeszközök, asztalok, székek
stb.). Tel.: +36 30/858-4853.

– Eladó egy 160×200-as franciaágy.
Keveset használt. Irányár: 20 000 Ft.
1 db dohányzóasztal megegyezés
szerint. Tel.: +36 30/500-2519.

– Eladó hálózsák 5000 Ft, postaláda
6000 Ft. Tel.: +36 30/291-3727.

– Eladó zuhanytálca + zuhanykabin
csapteleppel, lefolyóval 80×80-as,
valamint autóba való gyerekülés
többfunkciós, pehelypaplan és pár -
na, nagyméretű kétmedencés króm
mosogatótálca. Tel.: +36 70/358-7879.

Az apróhirdetések közzététele díjmen-
tes, a hirdetések tartalmáért felelôssé-
get nem vállalunk!

AP RÓ

Októberi számunk 
lapzártája szeptember 20.
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PROGRAMOK
szeptember 27. 10.00 26. Fenyves Kupa
Vitorlás Verseny
helyszín: központi strand elôtti vízterület
október 5-én 08.00 Megemlékezés az aradi
vértanúkról
helyszín: Községháza elôtti szoborpark
október 6-án 15.30 „Helytörténeti szom -
szédolás” – közös rendezvény a Fonyódi
Kulturális Intézményekkel Balatonfenyve -
sen, dr. Buza Péter kalauzolásával.
Helyszín: Alsóbéla te lepi állomás – Mari-Etta
Helytörténeti Gyűjtemény – Szent Erzsébet
Plé bániatemplom – Községi Könyvtár –
Községháza, valamint a köztük található
nevezetes villák (kerékpáros barangolás)
október 13. 15.00 óra „Idôsek Hó napja” ke -
retében a kaposvári Csiky Gergely Színház
művészeinek (Ba rabás Edit, Nyári Szilvia és
Sarkadi-Kiss János) zenés műsora 
(részletek a plakátokon és a közösségi olda-
lakon)
október 23. 17.00 óra ünnepség az 1956-os
forradalom és szabadságharc tiszteletére 
helyszín: Községháza nagyterme, Gaz -
dasági Vasút épületén elhelyezett emléktáb-
la elôtti tér

Ismét szépen szerepelt Fenyves 
a Mozdulj Balaton Sporttalálkozón!
A már 14. alkalommal megrendezésre kerülô nyári sport programsoro-
zat záró rendezvénye 2018. augusztus 25-én került sorra Vonyarc -
vashegyen a Lidó strandonban. A szombati programot Péter Károly,
Vonyarcvashegy Nagyközség polgármestere és Fekete-Páris Judit, 
a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója
nyitotta meg, a csapatoknak köszöntôt mondott Sárfalvi Péter, az EEMI
nemzeti utánpótlás-nevelésért és sportkapcsolatokért felelôs helyettes
államtitkára.
A sportversenyek 9.30 kor kezdôdtek, melyekbôl a kispályás strandfoci-
ban peches csapatunk nem jutott be a döntôbe, de streetball együtte-
sünk a bronz helyezésig menetelt, strandröplabda párosunk pedig
maga mögé utasítva az összes Balaton parti résztvevô települések csa-
patait kitűnô játékkal gyôzedelmeskedett és vehette át a legjobbaknak
járó arany medálokat és kupát! 
Csapatversenyeken kívüli egyéni teljesítmények is születtek, hiszen
strandröplabdában nyitó ütésben, illetve streetballban kosárra dobó ver-
senyen is arany és ezüst érmeket szereztünk.
A rendezvény záró értékelésén összesített pontszámok tekintetében
Balatonfenyves ismét az elôkelô második helyezést érte el, és mint a
programsorozat helyi szervezôje vehettem át a XIV. Mozdulj Balaton
Sporttalálkozó díjat. 
Köszönöm Balatonfenyves települést képviselô fenyvesiek sportszerű-
ségét, kiváló játékát, találkozzunk jövôre is!
Sportra fel, Mozdulj Balaton!

Farkas T.

Remek szezonunk volt! 
Örömmel tapasztaltuk, hogy információs irodánkat augusztus
végégig már többen keresték fel, mint a tavalyi év ezen idôsza-
kában. Külföldi vendégeink nagyra értékelték, hogy saját anya-
nyelvükön juthattak hozzá az ingyenes információs kiadványok-
hoz és a programajánlókhoz. Magyar vendégeink örömmel
tapasztalták, hogy ebben az évben a programajánlók és az infor-
mációs kiadványok széles palettáját megtalálhatták. Nem csak a
környékbeli településekrôl, hanem az egész ország kiadványai-
ból, programajánlóiból csemegézhettek kedvükre. Kirándulásaik
alkalmával hasznát vették az irodából elvitt térképeknek, telepü-
léseket, városokat bemutató információs anyagoknak. Sokan
visszatértek hozzánk, és megköszönték, hogy az általunk aján-
lott kiadványok, várostérképek segítségével tartalmas kirándulá-
sokat tudtak elôre eltervezni és természetesen kivitelezni.
Ez igazán jó érzéssel töltött el bennünket! Öröm tájékoztató
anyagokkal ellátni azokat a betérô vendégeket, akik érdeklô-
dést mutatnak a helyi, környékbeli, látványosságok, programok
iránt. A központi strand keleti végén üzemeltetett vízi bicikli köl-
csönzô sikeresen működött, a vendégeinktôl folyamatosan
pozitív visszajelzéseket kaptunk.
Településünkre érkezett horgászni vágyó magyar és külföldi
turistákat maximálisan ki tudtuk szolgálni horgászjegyekkel,
amire a nyári hónapokban nagyon nagy volt a kereslet, mind-
ezt a reggel 09:00 órától este 21:00 óráig  minden nap nyitva
tartó irodánk tette lehetôvé.
A Kultkikötô keddi, szerdai, pénteki és szombati gyermek szín-
házi és a csütörtök esti felnôtt színházi elôadások iránt nagyon
nagy volt az idén az érdeklôdés. Örömmel jöttek kicsik és
nagyok és élvezték a színvonalas elôadásokat.
A kertmoziban heti három alkalommal vetítettünk filmeket nem
a csak a felnôtt közönségnek, hanem a gyermekeknek is.
Nagyberek túráink iránt az idei évben kimagaslóan nagy volt az
érdeklôdés. Nagyon sokan kenuztak végig a Nagyberek csa-
tornáin és pattantak kerékpárra, hogy megcsodálják a
Fehérvízi Láp csodálatos növény- és állatvilágát. (G. K.)
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A Mari-Etta beszélgetô estjei egyikén Tüskés Gábor
édesapjáról, Tüskés Tibor fenyvesi nyaralópolgárról,
a jeles magyar íróról mesélt

Az Angel Dance Tánciskola a Zenepavilonnál

A Band Camp fúvósai Fenyves színpadán

A Band of Streets megtáncoltatta a sétáló utcát

Fellépett műsorával vendégeink örömére Zetelaka néptánccsoportja
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