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A református egyház egyik tantétele, hogy mindenki
pap. Ez egyszerű és logikus következtetés akkor és
úgy, amennyiben elismerjük, hogy Krisztus az egye düli
közvetítô Isten és ember között, Ô az, aki egyszeri és
tökéletes áldozatával eltörölte a minket terhelô adósle-
velet, az Isten és az ember közötti szakadékot egyszer
s mindenkorra áthidalta.
Solus Christus – egyedül Krisztus által van üdvössé-
günk és megváltásunk.
A papi rend elsôdleges funkciója az Ószövetségben, 
a zsidó vallásgyakorlatban, hogy bemutatja az áldoza-
tot, kiengesztelést végez az ember által elkövetett
bűnökért, felajánlásokat fogad Isten nevében, és köz-
vetíti a Tôle jövô áldásokat. Ismert tény, hogy a katoli-
kus egyházban ezért hívják az Oltáriszentséget áldo-
zatnak is, Krisztus teste és vére a hívôk üdvösségére
minden misében újra kiábrázolódik (megtörténik?). 
A katolikus pap bemutatja az áldozatot, Istennek ajánl-
ja fel azt a hívôk üdvösségére, kiszolgáltatja a szent-
ségeket, közvetíti a bűnbocsánatot az ember felé (gyó-
nás – feloldozás). Így tehát a papság az ószövegségi
zsidó papság nyomvonalán fejlôdött tovább.
A református papok nem papok, hanem próféták, az
ószövetségi prófétaság jogutódjának számít: elsôdle-
ges funkciója, hogy Isten Igéjét hirdeti, Isten akaratát és
szándékát újra és újra tudatosítja az emberekben, ôrkö-
dik Isten törvényes rendjén, és errôl bizonyságot tesz a
nép elôtt, terelgeti ôket a helyes útra, figyelmeztet, 

int és bátorít. Így lehetnek a protestáns egyházakban a
nôk is „papok”, mert nem papok, hanem lelkipásztorok,
a próféta funkcióját viszik tovább.
De akkor hol a pap a protestánsoknál? 
Elsôsorban és egyedüli fôpap, pap Krisztus, aki be -
mutatta az áldozatot, és Isten nem követel több vért a
bűnök megbocsátására. Nem kell több áldozat, így az
úrvacsora nem áldozat, hanem Isten és a hívek közös
örömlakomája, mert a Fiú megváltott minket, a Szent -
lélek által bennünk Lélekké és igazsággá alakuló szent-
ség, ami elôre visz a megszentelôdés útján, „hálaáldo-
zat” (nem áldozat, hanem hálából fakadó cselekedet),
valódi bűnbánatunk közös megvallása a gyülekezet
közösségében. Ô az egyetlen, aki odavisz minket, oda-
állít Isten elé, aki közvetít Isten és az ember közt.
Másodsorban a hívô ember válik pappá (egyetemes
papság elve) azáltal, hogy bűneit közvetlen Istennek
vallja meg imádságban, közvetlen Tôle kapja a feloldo-
zást, közvetlen neki ajánlhatja fel életét, szavait, tetteit.
Minden ember saját maga felelôs azért, hogy hogyan él,
nincs külön áldozatbemutatás az elkövetett vétkekért.
Az ember felelôssé válik saját tetteiért, életéért, nem
lehet Istent „lekenyerezni” egy kis állat-égetéssel, litur-
gikus cselekedetekkel, érdemeket szerzô cselekedetek-
kel, csak az életünkkel, a hitünkkel, az újra és újra utána
vágyakozó lélekkel együtt Krisztust követni, megszente-
lôdni, elfogadni Krisztus megváltását és ebbôl követke-
zik majd a helyes cselekvés. (Halász Noémi)
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FELHÍVÁS
Balatonfenyves Község Önkormányzata együttműködve az Emberi Erô forrá -
sok Minisztériumával, nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica
Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsôoktatási tanul-
mányokat kezdeni kívánó fiatalok, illetve felsôoktatásban már résztvevô
hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév elsô
félévére vonatkozóan.

„A” típusú pályázat
Azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezô hallgatók jelent-
kezhetnek, akik felsôoktatási intézményben (felsôoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzés-
ben, osztatlan képzésben vagy felsôfokú, illetve felsôoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberé-
ben felsôoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdô hallgatók is. Amennyiben
az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 ôszén már nem áll fenn, úgy a
2019/2020. tanév elsô félévére esô ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallga-
tói jogviszonya a felsôoktatási intézményben a pályázás idôpontjában szüne-
tel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második
félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” típusú pályázat
Azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezô, a 2018/2019. tan-
évben utolsó éves, érettségi elôtt álló középiskolás illetve felsôfokú vég-
zettséggel nem rendelkezô, felsôoktatási intézménybe felvételt még nem
nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. tanévtôl kez-
dôdôen felsôoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alap-
képzésben, osztatlan képzésben vagy felsôoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni. 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. évi álta-
lános felvételi eljárásban elôször nyernek felvételt felsôoktatási intézménybe,
és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatot a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműkö -
dési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) kitöltve, véglege-
sítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzí-
tésének és az önkormányzathoz történô benyújtásának határideje: 

2018. november 6.
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói 

regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat kötelezô mellékletei:
1. Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap.
2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élôk egy fôre jutó

havi nettó jövedelmérôl.
3. Hallgatói jogviszony igazolás.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelezô mellékletekkel
együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibás-
nak minôsül.
Balatonfenyves, 2018. szeptember 26.

Lombár Gábor sk. polgármester
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A Virággal 
a tiszta Fenyvesért 
díj kitüntetettjei 

1. Balatonfenyves legvirágosabb ud -
vara: Egyed Józsefné Vörösmarty
u. 44. számú ingatlana.

2. Balatonfenyves virágos udvara:
Per neczné Egyed Angelika a
Kossuth Lajos utca 7-es számú
ház udvarával.

3. Balatonfenyves virágos udvara:
Szilvási Botond Egri utca 22-es
szá mú udvarával.

4. Balatonfenyves virágos udvara:
Horváth Tünde Egri utca 51 számú
portája. 

5. Balatonfenyves legvirágosabb
nyaralója: Tatárvári Tibor Móra
Ferenc u. 9. számú ingatlanával.

6. Balatonfenyves legvirágosabb elô -
kertje: Dömötör Anikó Úttörô u.
123 számú portájával.

7. Balatonfenyves virágos elôkertje:
Papp Miklós Dráva utca 63 kertjé-
vel.

8. Balatonfenyves legvirágosabb ven -
déglôje: Kocsis Csaba BÁRKA
nevű éttermével, mely a Kölcsey
utcában található.

9. Balatonfenyves virágos vendéglô-
je: Ambrus Zoltán a Pozsonyi utcai
– NÁDAS büféjével.

10. Balatonfenyves virágos vendég -
lôje: Gaál József FAMILY büfé
nevű vendéglátó egysége mely a
Nagy strandon található.

11. Balatonfenyves virágos vendéglôje:
Fodor Tamás Kölcsey u. 47. számú
bérleménye a Nóra büfé.

12. Balatonfenyves legvirágosabb vál-
lalkozás udvara: Kanizsai Roland:
Paprika Csárda vállalkozásának
ud varával nyerte.

13. Balatonfenyves legvirágosabb
szálláshelye: a Balaton utca 2
szám alatt működô FENYVES
PART PAN ZIÓ és TÁBOR érte el.

14. Balatonfenyves virágos szállás-
hely: Kanizsai Roland – Roland
Apartman udvarával.

15. VIRÁGGAL Balatonfenyvesért kü -
löndíját nyerte a 2018-as évben
Modesztó Gabriella Zengô u. 14-es
számú udvarával.

Virággal Balatonfenyvesért támogatója
és az értékelô bizottság tagja: Komlai
Antal kertészmérnök tanár

fenyvesi_október:fenyvesi_október.qxd  2018.10.09.  13:07  Page 2



2018. OKTÓBER KÖZ(SÉGI)ÉLET FENYVESI ÚJSÁG

3

Kis településünk nagy napja. Rend -
kívüli tanévnyitóval indítottuk az idei
tanévet a Balatonfenyvesi Fekete
István Általános Iskolában. Minden
tanuló, tanár, szülô, nagyszülô és a
balatonfenyvesi lakosok örömére egy
megújult iskolában kezdhetik meg
diákjaink tanulmányaikat az új tanév-
ben. Iskolánk korszerűsítése – mond-
hatnánk – idôszerű volt. Nagy sága
szinte a teljes épület-komplexumra
kiterjedt. Az energia megtakarítást
szolgáló fejlesztésekben az épü let
hô szigetelése és a fűtési rendszer
korszerűsítése valósult meg. Nap -
kollektorok biztosítják a megújuló
energiát: a fô épületre 45, a torna-

csarnokra 140 napkollektor táblát
telepítettek. Megvalósult az akadály-
mentesítés, a tornacsarnok pedig tel-
jes egészében megújult. Tanévnyitó
köszöntôjében Lombár Gábor polgár-
mester úr elmondta, a folyamatos 
fejlesztések eddig is igazolták, hogy
a községnek mennyire fontos az ok -
tatási intézménye, elismerve az
abban folyó színvonalas oktatás
minôségét. A beszédet követôen
Horváth Gábor projektmanager is -
mertette az uniós pályázaton nyert
több mint 150 millió forintos beruhá-
zás sikeres és eredményes megvaló-
sulását. A Somogy Megyei közgyűlés
elnöke, Bíró Norbert és helyettese,

Huszti Gábor is jelen volt e rangos
átadáson. Bíró Norbert hangsúlyozta,
igazi siker sztori valósult meg, hisz
több mint 419 millió forint érkezik
Bala ton fenyvesre a megyei szinten
elkölthetô összegbôl. Ez magába fog-
lalja az iskola infrastrukturális fejlesz-
tése mellett a település víz- és bel-
vízrendezési programjára elnyert 
260 millió forintot is. Örömét fejezte
ki, hogy mindehhez a megye is segít-
séget nyújthatott. Az iskola igazgató-
ja, Kovácsné Horváth Éva az intéz-
mény közössége nevében köszöne-
tet mondott a fejlesztésért. Beszé dé -
ben hangsúlyozta azt az örömöt, amit
a tanulók szemébôl is olvasni lehe-
tett. A tanévnyitó és annak rövid mű -
sora is annak fényében zajlott, hogy
ez most egy más tanév lesz.  A nyu-
godt és szép környezet hozzájárulhat
egy sikeres és eredményes tanév
megvalósulásához. 

Kovácsné Horváth Éva
Igazgató

TANÉVNYITÓ 2018

Hagyomány már iskolánkban az ôszi
műfüves futballbajnokság. A FENY-
VES KUPÁRA idén három környék-
beli iskola nevezett, így négy csapat
mérte össze tudását október 3-án. 
A FENYVES KUPÁT a fonyódi álta-
lános iskola csapata nyerte el,
második a somogyvári általános
iskola, harmadik helyen pedig a
balatonfenyvesi általános iskola 5-6.
osztályos focistái végeztek.

Egyházközségeink hírei
Kiss Zsolt plébános úr elérhetôsége:

8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 4.
+36 30/973-7075

b.kereszturpl@hotmail.com
A plébános elérhetô: a fenti elérhetôségek egyi -
 kén, vagy személyesen a szent misék után.

https://balatonfenyves.plebania.hu/
https://balatonkeresztur.plebania.hu/

Szentmisék rendje:
Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia templom:

péntek 17.00 óra 
vasárnap 08.00 óra

Szűz Mária Szíve-templom 
Bala ton fenyves-alsó:
csütörtök 17.00 óra
vasárnap 09.15 óra

A Könyvtár nyitvatartása
Hétfôtôl pénekig 10.00–12.00, 13.00–16.00

A Mari-Etta Helytörténeti Gyűjtemény elô -
zetes idôpont egyeztetéssel látogatható.
85-887-651; illetve a konyvtar@balatonfeny-
ves.hu elérhetôségeken a könyvtár nyitva tar-
tási idejében

Balatonfenyvesi Horgászegyesület
A Balatonfenyvesi Horgászegyesület elnöksége tisztelettel hívja az egyesü-
let tagjait a 2018.10.20-án szombaton megrendezésre kerülô III. Fenyvesi
Horgászversenyre.
Helye: Balatonfenyves Központi strand – Bakay nádas-Vachott S. u. vona-
láig terjedô partszakasz
Idôpont: 2018. október 20. 
Nevezési díj: 1500 Ft/fô (Tartalmaz: 1 fônek ebédet)
Program:
6.30 – 7.00 Gyülekezô, regisztráció
7.00 – 7.25 Köszöntô, sorsolás, helyek elfoglalása
7.25 – 8.00 Felkészülés,etetés 
8.00 – Verseny megkezdése (elsô jelzés)
12.45 – Felhívás a verseny befejezésére (második jelzés)
13.00 – Verseny befejezése (harmadik jelzés)
13.00 – 13.30 Mérlegelés, eredményhirdetés, díjak kiosztása
14.00 – Ebéd
Horgászni két bottal, maximum két horoggal, szabadon választott készség-
gel, ér vé nyes Balatoni engedéllyel lehet. A kifogott halakat a mérlegelésig
gyűrűs haltartóban, a legnagyobb odafigyeléssel életben kell tartani, mérle-
gelés után azokat kíméletesen a vízbe vissza kell helyezni. A versenyen min-
den kifogott hal számít!
A verseny lebonyolításáról, és a szabályokról bôvebben a helyszínen adunk
tájékoztatást. Esônap esetén a verseny vasárnap kerül megrendezésre.
Üdvözlettel az ELNÖKSÉG.
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Hol van már az
„Ezüst Nyár”? 
Augusztus 27-én egyesületünk megtar-
totta a nyári szünet utáni elsô közgyű-
lését, melyen az elmúlt fél évhez ha -
sonlóan nagy létszámban jelent meg a
tagság. Ez nem is csoda, hiszen mind-
annyian tele voltunk élményekkel, eze-
ket jó volt megosztani a barátainkkal. 
Elnök asszonyunk köszöntötte a meg-
jelenteket, ezután következett a veze -
tôség tájékoztatója az ôszön elôttünk
álló számos feladatról és rendezvényrôl,
majd pénzügyesünk aprólékosan be -
számolt jelenlegi anyagi helyzetünkrôl. 
Az elsô ôszi rendezvény a MÁV kis -
vasúti napja volt szeptember 1-én, itt az
„Áldomásivás” című hagyományôrzô
színdarabot adtuk elô. Bátran elmond-
hatom hogy bármilyen idôigényesek és
fárasztóak a próbák, amikor a műsor
végén meghajlunk, a közönség tapsa
jókedve és szeretete mindenért kárpó-
tol bennünket. 
Szeptember 8-án a Turisztikai Egye sü -
let hagyományos szüreti napot rende-
zett. Délután a Nagykanizsáról érkezett
Tüttô János nótaklub férfikórusa szóra-
koztatta a népes, helybeliekbôl és nya-
ralópolgárokból álló közönséget. Egy
órán keresztül gyönyörködhettünk ba -
latonfenyvesi alaotó örökzöld dallamai-
ban. Hangulatát fokozta a remek tangó-
harmonika kíséret. Az elôadás után a
Turisztikai Egyesület fogadáson borral,
pogácsával és szôlôvel vendégelte
meg a közönséget, majd következett 
a hagyományos lovaskocsis szüreti fel-
vonulás, ehhez a lovakat, kocsikat és
három kísérô lovast a Czanka család
és a Turisztikai Egyesület biztosította. 
A Nyugdíjas Egyesület tagjai a kocsi-
kon viseletben utaztak és a meg -
állóknál táncházat rögtönöztek a né -
zôközönségnek, harmonika kísérettel.
Somogyi István alpolgármester úr és
felesége Zsuzsa a házuk elôtt terített
asztallal várta a felvonulókat, borral
üdítôvel és sok-sok finom süteménnyel
vendégeltek meg mindenkit. Nem volt
azonban még vége a gasztronómiai
élvezeteknek, mert a végállomáson
Ambrus Attila, a Muskátli vendéglô
tulajdonosa, fokhagymás-szalonnás
langallóval fogadta a jókedvű énekszó-
val vonulókat. Szerencsére az idôjárás
is kegyes volt hozzánk, szép napunk
volt, amit este fergeteges táncos szüre-
ti bállal koronáztunk meg. Köszönjük a
Polgármesteri Hivatalnak, a Turisztikai
Egyesületnek, a Somogyi házaspár-
nak, Ambrus Attilának, a Czanka csa-
ládnak, hogy ezt a felhôtlen szórako-
zást lehetôvé tették. 
Szeptember 13-án egyesületünk har-
mincöt fôs csoportja Badacsonyba
hajózott, hogy meggyôzôdjön róla, a
badacsonyi borok még mindig a régiek,

semmit nem romlottak el az elmúlt évek
során. Ebédeltünk, bort kóstoltunk és a
vállalkozóbbak a hegyre is felsétáltak.
Sok ilyen szép napot kívánok még
mindannyiunknak!
Szeptember 21-én az Ezüstfenyô
Nyug díjas Egyesület meghívására 
Ba latonfenyvesre érkezett Verrasztó
Evelin úszóbajnoknô, hogy „Amit a
sport adhat” címmel beszélgetôs dél-
utánt tartson. Bájos egyéniségű, köz-
vetlen természetű sportolót ismerhet-
tünk meg, készségesen válaszolt a kö -
zönség kérdéseire. 
Szeptember 25-én egyesületünk veze-
tôsége egy napos autóbuszos kirándu-
lást szervezett Szigetvár-Pécs-Abaliget
útvonalra. Buszunk reggel hétkor indult.
Elsô programunk a török-magyar barát-
ság emlékhelyének, Szulejmán szultán
türbéjének megtekintése volt, majd a
szigetvári várban Zrínyi Miklós és hôs
vitézeinek emléke elôtt tisztelegtünk.
Érdekes korabeli viseletben tartott be -
mutatót láthattunk az akkoriban hordott
ruházatokról és a használt fegyverekrôl.

Még a kanócos puska elsütésétôl is ije-
dezhettünk. Ezután következett Pécsett
a 2013-ban felújított Zsolnay negyed és
Zsolnay mauzóleum meglátogatása.
Szemünk belekáprázott a 600 darabos
Gyugyi gyűjtemény látásába. Ennyi
szépség tán csak az ezeregyéjszaka
meséiben létezik, és mindez egyedi
kézi munkával készült. De nem volt még
vége a különleges látnivalóknak. Az
abaligeti barlang vadregényes föld 
alatti világa úgy elvarázsolt bennünket,
hogy még a meredek lépcsôkön fárasz-
tó járkálásról is megfeledkeztünk. A nap
méltó befejezése egy finom va csora volt
Boldog asszony falván. 
Mindannyiunk nevében köszönetet
mondok vezetôségünknek és Balázs
Dezsônek, akik pénzt, idôt, fáradtságot
nem sajnálva lehetôvé tették, hogy
ilyen felejthetetlen élményben legyen
részünk. 
Így telt el a nyárutó és a szeptember.
Bízzunk benne hogy októberünk, no -
vem berünk is ilyen tartalmas lesz. 

(T. A.)
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Fenyvesi Tóth Árpád 
életmű kiállítása
A budapesti acb Galéria szeptember 13-án nyi-
totta meg a Király utcában Fenyvesi Tóth
Árpád: Splendid Isolation című kiállítását.
Meghívójukból idézünk: „Az acb Galéria évad-
nyitó kiállítása fenyvesi Tóth Árpád jórészt
ismeretlen, a művészettörténeti elbeszélések-
bôl hiányzó, ám figyelemre érdemes életművét
tárja a közönség elé. Művei a progresszív kép-
zôművészet és a klasszikus avantgárd legjobb
tradícióit ötvöztik. Az acb mindhárom terében
megrendezett kiállítás átfogó képet kíván nyúj-
tani fenyvesi Tóth Árpád hatvanas években
induló és a nyolcvanas években kiteljesedô
művészpályájáról, mediálisan közelíti meg az
életmű egyes szakaszait. Fenyvesi Tóth geo-
metrikus műveit mutatjuk be a korai abszt- 
 rak ciós kísérletektôl a Tao te King sorozat me -
ditatív, a téri viszonylatokat lenyűgözô bonyo-
lultságú vonalhálókban elemzô struktúrájáig. 
A 90 darabos széria léptéke érzékelteti a mű -
vész folyamatokban kiteljesedô munkamód-
szerét, amely médiumtól függetlenül jellemezte
a munkásságát. A kiállítást az életművet több
vonatkozásában feldolgozó könyv megjelené-
se kíséri, amely a társszerzô Kürti Emese szer-
kesztésében, Barkóczi Flóra, Miško Šuvakovié
és Szombathy Bálint tanulmányain keresztül
elemzi az alkotó munkásságát.”

Szabó Károly festôművész képeinek kiállítása lesz látható
november közepéig a községházán. A megnyitón Lombár
Gábor polgármester köszöntötte a vendégeket, a bemutatás,
méltatás, illetve a tárlat megnyitását Szabó Károly Attila, az
édesapa vállalta örömmel magára. Meglepetésvendégként és
meglepetés elôadóként Szabó Károly gyermekei szavaltak. 
A művész egyik képét a jelenlévôk között kisorsolták, méltó
helyre került

Tárlat a községházán

Székely kupa. Fenyves öregfiúk csapata szeptember elsô hétvégéjén
Székelyföldön járt, ahol Zeteváralja vendégeként vett részt az immár 25. alka-
lommal megrendezett Székely Kupán. Az eredményes játék nem maradt el, de
ez most a döntôhöz kevés volt. A döntôért játszott mérkôzésen csupán tizene-
gyes rúgásokkal maradt alul a csapat a késôbbi nyertes Kismarossal szem-
ben. A bronzmeccsen már nem ment úgy a játék, így csapatunk a 4. helyen
végzett. Eredmény: 1. Kismaros, 2. Balatonföldvár, 3. Zetelaka, 4. Bala ton -
fenyves. Gratuláció a csapatnak! Hajrá Fenyves

Fenyvesi 
Sportegyesület 
Fenyves Open 2018. Immár második
alkalommal a Fenyves Sport egyesület
rendezte augusztus 12-én és 13-án a
hagyománnyá vált 22. amatôr nyílt
teniszbajnokságot (a Fenyves Opent)
a Fenyves Termál 2008 Kft. teniszpá-
lyáin. A versenyzôk egyéniben és pá -
rosban is rajthoz állhattak. Üdítô szín-
folt, hogy külföldi indulók és a fiatalabb
korosztályok is képviseltették magukat,
utóbbiak megszerezve az egyéni ver-
seny má sodik és harmadik helyét.
Összesen nyolc páros és nyolc egyéni
versenyzô mérkôzött meg a torna
dobogós helyeiért. A nézôk két napon
át élvezhették a változatos, helyenként
ma gas színvonalú mérkôzéseket. A
díjakat az Egyesület alelnöke Búza
Barna adta át.
Eredmények: egyéniben 1. Veit Jó zsef,
2. Fűrész Dénes, 3. Bíró János. Pá -
rosban: 1. Papp Tibor – Frank Wagner,
2. Simmel Erzsébet – Pongrác Tibor, 
3. Veitné Gyenge Magdolna – Veit Jó -
zsef (Fényképes beszámolónk a Feny -
ves Sportegye sület és a Balatonfeny -
ves Teniszklub FB odalán).

c
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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 meg-
oldja! Kertépítés, kertfenntartás, ve -
szélyes 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.

– 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.

– Modern sarok ülôgarnitúra (220×215),
2 ajtós szekrény akasztós, dohányzó
asztal, villany fűnyíró, centrifuga,
sövényvágó új elektromos, kenyérsü-
tô, rozsdamentes edénygarnitúra és
sok más egyéb konyhaeszköz, nagy
méretű (XXL) férfiruhák, S-M méretű
nôi ruhák eladók. Tel.: +36 20/445-
9730.

– Eladó: 120 l villanybojler 20 000 Ft. 
Szétbontott barna színű cserép - 
 kály ha tartozékokkal hiánytalanul
(2000×850×530) 60 000 Ft. Pana so -
nic Color 68 cm képátmérôjű tv in -
gyen elvihetô. Tel.: +36 30/259-6324.

– Vezetékes 3 lángos gáztűzhely keve-
set használt Balatonfenyvesen eladó.
Tel.: +36 30/500-2519.

– Eladó fél évet használt Fisher Price
zenélô körforgó. Távirányítóval is irá-
nyítható, eredeti, sértetlen dobozá-
ban. Ár: 8000 Ft. Tel.: +36 30/577-
9849.

– Értesítjük régi és új vásárlóinkat, hogy
koszorú árusítás házunknál, Bala ton -
fenyves Úttörô közben lesz (TÜZÉP
mögött). Nyitva: 08.00–17.00-ig. Ele -
kesné Fazekas Edina. Telefon: +36
30/577-9849.

– Szent Benedek sétahajó megfelelô
létszám és jó idô esetén járatot indít
a szigligeti süllôfesztiválra. Idôpont:
2018. 10.21. Indulás a balatonfenyve-
si kikötô keleti mólójáról. Érdeklôdni a
+36 30/70-612-9811; +36 30/558-
9029 telefonszámokon lehet.

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

AP RÓ

Novemberi számunk 
lapzártája október 20.
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A Kisfenyôk 
és az Állatok
Világnapja
Pedagógiai programunkban, több
jeles nap is szerepel, melyek valame-
lyest nagyobb figyelmet kapnak a
hétköznapokkal ellentétben. Bár min-
den nap fontos és valamiért minden
nap különleges, mégis a jeles napok
kiemelt jelentôséggel bírnak. A neve-
lési évünk elsô ilyen jeles napja, az
állatok világnapja. Október 4-én,
immár sokadik alkalommal szervez-
tünk olyan programot a kicsiknek,
mely az állatok szeretetéhez kapcso-
lódik. Szinte minden kisgyermekünk
megosztja az otthonát egy kutyával
vagy cicával esetleg többel is… De
vannak nyuszik, akváriumi halak és
teknôs lakótársak is. Az állatok sze-
retete belénk van kódolva kisgyer-
mek korunk óta. Mindannyiunknak
vannak emlékei, élményei, vicces
vagy éppen szomorú történetei,
melynek szereplôi maguk az állatok.
Rendkívül népszerűek az állatos
mesék a kisgyermekek körében,
hiszen az állatok a mesékben beszél-
nek, különféle kalandokba kevered-
nek, és olyan személyiségjegyekkel
vannak felruházva, akár az emberek.

Egyszóval igyekeztünk ezt a napot
emlékezetessé tenni. Bekéredz ked -
tünk a Czanka család birtokára, ahol
megfigyeltük a baromfi udvar hango-
san kotkodácsoló tyúkjait, a büszkén
lépkedô kakasokat, az izgága mala-
cokat, a félénk de nagyon is kíváncsi
lovakat és a legbátrabbak felülhettek
a türelmes Báró hátára is. Anikó és
lánya, Dóri, azt is megengedték,
hogy sárgarépával megetessük a kis
pónit, aki láthatóan nagyon élvezte a

kényeztetést. Az oviban még egy
vadkacsa is várta a kicsiket, Pernecz
Péter és felesége, Angelika jóvoltá-
ból. A lavórban úszkáló kacsa szintén
megette a heti takarmány nagy ré -
szét, hiszen a gyerekek gondoskod-
tak róla, hogy ne éhezzen! Köszönjük
a közreműködést és a segítséget a
Czanka és Pernecz családnak!
Bízunk benne, hogy sikerült mara-
dandó élményt szereznünk gyerme-
keinknek, ezen a napon! (H. Sz.)

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

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

Október 8–14. 
Arany Kígyó Gyógyszertár Balatonboglár

Október 15–21. 
Isteni  Gondviselés Gyógyszertár  Fonyód

Október 22–28. 
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves

Október 29–november 4. 
Magyar Korona Gyógyszertár Balatonlelle

November 5–11. 
Három Királyok Gyógyszertár Balatonboglár

November 1–18. 
Mária Gyógyszertár Balatonlelle

Ügyeleti idô zárástól az alábbi idôpontig:
2018.09.01.–2018.12.31.:  H–P: 20 óra,

Szombat:14 óra, 
Vasárnap és ünnepnapokon 12 óra

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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Minden kisvasút számára van egy
nap az évben, mely nap ünnep az
életében. Ilyenkor az ünnepelt ad
ajándékot a hozzá ellátogató vendé-
geknek. Balatonfenyves GV életében
ez a nap minden év szeptember elsô
szombatja, mely az idén szeptember
elsejére esett.
Az idei kisvasúti napot a MÁV-Start
egy kicsit rendhagyóan, nem csak a
vasútbarátoknak szerette volna meg-
rendezni. A cél az volt, hogy a nagysi-
kerű gyereknapi rendezvény után egy
hasonló, igazi családi napot hozzanak
létre, mely egész napos szórakozást

nyújt a család apraja-nagyja számára. 
Szeptember elsején délelôtt, az
ünnepélyes megnyitó után – melyen
beszédet mondott Lombár Gábor
polgármester úr és Csöndes Ákos
igazgató –, a látogathatóvá vált a
műhely, ahol játékterepasztalok,
érdekességek várták a látogatókat,
valamint lehetôség volt a felügyelet
melletti hajtányozásra is. A gyerme -
kek körében nagy sikere volt a
„Mozdonyvezetô avatás” program-
nak. A gyermekek a GV egy elkülöní-
tett vágányszakaszán, mozdonyve-
zetô felügyelete mellett vezethették 

a mozdonyt, majd „tiszteletbeli moz-
donyvezetôvé” avatták ôket. Eközben
a felnôtteket az önkormányzat által
biztosított mobil színpadon az
Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület
hagyományjátéka, Bodonyi Beáta
énekesnô, a GoldensParty Band buli-
zenéje és Szekeres Sándor nótamű-
sora szórakoztatta.
Reméljük, hogy az idei kisvasúti nap
szervezése során a MÁV-Start, az ön -
kormányzat és a turisztikai egyesület
között újra létrejött jó kapcsolat meg-
marad és a jövôben is sikeres ren-
dezvényeket fogunk együtt szervezni.

Nemzeti 
ünnepünkre
készülünk
Balatonfenyves Önkormányzata
tisztelettel hívja és várja 2018.
október 23-án (kedden), 17.00
órára a Községháza nagytermébe,
ahonnan a Balatonfenyvesi Fekete
István Általános Iskola tanulóinak
ünnepi műsora után fáklyás felvo-
nulással a Gazdasági Vasút épüle-
téig vonulunk, ahol elhelyezzük a
megemlékezés koszorúit Balaton -
fenyves 1956. októberi eseményei-
re emlékezve. 

XXI. Balatonfenyvesi kisvasúti nap
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