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Az advent a várakozás ideje. A várakozásé és a
vágyakozásé is. Várakozunk, hogy Jézus megszüles-
sék a szívünkben. Várakozunk erre, mert vágyakozunk
Jézus után. Hasonlóan, mint amikor éhesek vagyunk.
Ha enni akarunk, ha azt akarjuk, hogy az étel tápláljon
minket, elôtte éhesnek kell lennünk, vágynunk kell az
étel után. A karácsonnyal is így van ez; vágyakoznunk
kell az ünnepre, vágyakoznunk kell arra, hogy Jézus 
a mi szívünkben is megszülessék, vágyakoznunk kell a
kegyelemre, hisz csak ekkor tölt be bennünket Isten. 
Az egyház ilyenkor épp a liturgia által segít ebben, hogy
ez a vágyakozás felébredjen bennünk. Teszi ezt úgy,
hogy ilyenkor, advent idején feléleszti bennünk a lelki
éhséget, a megváltásra való rászorultság érzését, hogy
így vágyakozzunk utána, hogy méltók lehessünk rá. 
Ez úgy történik, hogy lélekben a
Krisztus eljövetele elôtti idôkbe
vezet bennünket a szentmise ol -
vasmányain keresztül, ezzel be -
mutatva az emberek éhségét,
vágyakozását egy megváltó felé.
Hogy szent kegyelmével bűntôl
szabaduljunk… Fon tos hangsú-
lyozni, hogy csak Isten segítsé -
gével tudunk szabadulni gyen -
geségeinktôl, rossz szokásainktól.
Errôl szólt igazából Izaiás próféta
ténykedése is. Hogy az emberek
ráébredjenek arra, hogy valahol
valamit elrontottak, de jön majd
valaki, aki segítségével mindezt
helyrehozhatjuk. Talán mindenki-
nek volt már olyan élménye, hogy
valami olyat tett, amit még soha,
valami csibészséget, valami rosz-
szat. Aztán beavatott ebbe vala kit,
ezt elmondta valakinek, akirôl úgy
gondolta, hogy közel áll hozzá,
akiben bízott, pl. egy barátnak. 
Ez a barát pedig csodálkozott, sôt
támogatta, és a következô hason-
ló cselekedetnél már szeretett volna ô is jelen lenni. 
Na, ilyenkor tudhatjuk, hogy nem igazi barátról van szó.
Mert a barát az a rosszban nem támogat, hanem segít,
hogy kikeveredjünk a rosszból. A jó barát el tudja érni,
hogy jobbak legyünk, hogy a rossz szokásainkat
elhagyjuk, mert a jó barát a rosszat nem támogatja.
Mint Jézus. Ô azért jött, hogy szelíden rámutasson, hol
térünk attól, ami a boldogsághoz segítene bennünket.
Nem vádaskodni jött, nem azért, hogy megalázzon
bennünket, hogy minél több rosszat fedezzen fel ben-
nünk, hanem hogy segítségével jobbak, boldogabbak
lehessünk.
Bánattal, de hittel várjuk segítséged… Az advent
lényege a bánat és a hit. Bánat azon, amit rosszul
teszünk és hit Abban, aki segíthet mindezt helyre tenni,
jóvátenni. Ismerôs mindenkinek a jelenet a Szent -
írásból, amikor Mária megfoganja Jézust a Szentlélek

erejébôl, de ezt József számára nehéz elfogadni. Ilyen -
nel még nem találkozott, nem nagyon hiszi, töpreng,
gondolkodik, mitévô legyen. Egy álom alapján kellett
hinnie Mária hűségében, és éppen ennek az álomnak
alapján kellett vállalnia a késôbbi hűséges hitvestársi
szerepet. Józsefnek ehhez mindenképpen Istenbe
vetett erôs bizalomra és bátorságra, vagyis hitre volt
szüksége. Nekünk is erre a hitre lenne szükségünk.
Néha olyat kell tenni a hitünk miatt, ami mások elôtt is
meglepô, ami miatt talán bolondnak néznek bennünket.

De épp ez lenne az, ami miatt
Isten a mi életünket is meg- 
áld ja, hasonlóan, ahogy József -
fel tette.
Hogy tiszta lélekkel köszönt-
hessünk Téged… Ha az eddi -
gieket sikerül valamelyest meg-
érteni és megvalósítani, akkor
eljuthatunk addig, hogy valóban
tudjuk tiszta lélekkel köszönteni
a bennünk megszületett Jézust.
Mert ô azért jött el 2000 éve,
hogy utána újra és újra ismét
eljöhessen. Hogy legyen, aki
mindig befogadja. De ô csak 
oda megy, ahol szívesen látják,
csak abba a szívbe költözik,
amelyiket felkészítették az ô ér -
kezésére.
Hasonlóan kell Rá várnunk, mint
ahogy egy család vár a szüle-
tendô gyermekre. Amint kiderül,
hogy az anyuka gyermeket vár,
elkezdi kímélni magát. Jobban
odafigyel arra, hogy ne terhelje
magát túl, hogy egészségesen

táplálkozzon. Aztán elkészítenek egy kis helyet, ahol
lesz majd a kiságy, ahol a gyerkôc majd jól érezheti
magát. Beszerzik a kiságyat, mindenféle babaruhát,
hogy a kis jövevény valóban jól érezhesse magát.
Ugyanígy kellene nekünk advent idején saját magunkat
elôkészíteni Jézus érkezésére. Nekünk is oda kell fi -
gyelni magunkra, elgondolkodni magunkról, mit teszünk
jól, mit nem teszünk jól. Az adventi énekek is segítenek
ebben, hogy elgondolkodjunk, mert ilyenkor kissé csen-
desebbek, elgondolkodtatóbbak az énekek. Elgon dol -
kodhatunk, hogy vajon most jól érezné-e magát Jézus
bennünk. De úgy komolyan. Szívesen költözne a szí-
vünkbe, vagy erôltetve lenne csak oda? Ha komolyan
tudjuk venni a felkészülésünket, akkor van esélyünk,
hogy Jézus jól érezze magát bennünk, akkor van remé-
nyünk, hogy karácsonykor valóban bennünk is meg-
születhet Jézus. (Kiss Zsolt)

Adventet ünneplünk, Valakire várunk
Hogy szent kegyelmével bűntôl szabaduljunk.
Bánattal, de hittel várjuk segítséged,
Hogy tiszta lélekkel köszönthessünk Téged.
Adventet ünneplünk, valakire várunk…
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A KÖZSÉGHÁZÁRÓL JELENTJÜK
Szeptember 26-án, az üdülési idény elsô tervezett ülésén 15 napirendet tár-
gyaltak meg – a sürgôsségi indítvánnyal együtt – a képviselôk. Komoly vitát 
váltott ki a testület tagjai között az intézményvezetô beszámolójának az a 
mondata, amely a nevelési, és az oktatási intézmények vezetése közötti kap-
csolatot minôsítette – közvetítve az óvodai szülôk közösségének véleményét.
A szülô kifogásolták az iskola illetékeseinek az óvoda évzáró szülôi értekezle-
térôl való távolmaradását. A testület két tagja felkérte a polgármestert hogy 
járjon közbe az intézményvezetôknél, hogy a kapcsolat normalizálódjon. 
A beszámolót két tartózkodás mellett elfogadták.
A polgármesteri jelentést, valamint az I. félévi testületi határozatok végrehajtá-
sáról szóló jelentést ugyancsak elfogadta a testület. Az egyes önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezésérôl is döntés született.
Módosította a testület a település idei költségvetési rendeletét, mely változá-
sokat már év közben határozatokkal elrendelte, illetve elfogadta.
Elfogadták a képviselôk  a megyei könyvtárnak a fenyvesi könyvtárral is foglal-
kozó, a könyvtári szolgáltatásokat is minôsítô beszámolóját. Döntöttek a kép-
viselôk a Bursa Hungarica Felsôoktatási ösztöndíj pályázatról. Módosították a
rendelési idô változása miatt a település háziorvosi szolgáltatására vonatkozó
megbízási szerzôdést a képviselô testület teljes támogatásával.
Hozzájárult a testület hogy Barna Antal, a központi strand egyik vállalkozója,
az év végéig bérelhesse (5000 Ft/hó) a nyári bérleményét. Elutasították
Ambrus Attila vendéglátós vállalkozó kérelmét, mely egy bérleti jogügyletnek
egy térburkolásba történô beszámítását kérte.
Döntött a testület, hogy a Nimród utca lehetô legsürgôsebb aszfaltozása érde-
kében keressük meg az utca kezelôjét, valamint az útügyi hatóságot. Döntött a
testület az alpolgármester elôterjesztésében tárgyalt fontosabb utak padkázá-
sának elvégzésérôl.
A jegyzô elôterjesztésében tárgyalták meg a hivatal 2017 évi tevékenységérôl
szóló beszámolót, és azt elfogadták.
Értékelte a testület a nyári idényt, s döntött további strandok vállalkozásban
való üzemeltetésérôl

2018. október 25-én 8 napirendet tárgyalt a testület. Megállapították az iskola
felvételi körzethatárát. Kiírták a 2018-19-es esztendô hóeltakarítására, síkos-
ság mentesítésére a pályázatot, elbírálására felkérték az alpolgármestert,
bizottságunk elnökét, és Stamler Józsefet. Kiírta a testület a Csalogány,
Pozsonyi, és István utcai, valamint a Fenyves-alsói strand vállalkozói üzemel-
tetésének feltételeit, itt is az elôzôekben felsorolt testületi tagokat jelölte a 
bíráló bizottságba. Döntöttek arról, hogy a Nimród utca házszámozásának ren-
dezését az utca régi nevének visszaállításában véli megoldhatónak.
Döntött a testület egy ötgyermekes család lakáscélú támogatásának odaítélé-
sérôl. Egy mini bölcsôde kialakítására (az óvoda épületében) hoztak döntést.
A pályázat intenzitása 95 százalékos, ez a mi esetünkben valamivel több mint
21 M Ft – az önrész ennek 5 százaléka. Szintén döntött egy ismételt BFT-s
pályázat (Fenyves-alsói sétány) benyújtásáról, melynek intenzitása 50 száza-
lékos,  a költségek másik felét saját forrásból kell biztosítani.
A testületi ülés végén Németné Márti egy lakossági kezdeményezést nyújtott
át, amely az új temetôhöz a 7-es úton keresztül egy gyalogátkelô létesítését
kéri. Az engedélyezés folyamatát az illetékes Nemzeti Közútkezelô Marcali
Szakaszmérnökségén elindítottuk.

2018-november 6-án rendkívüli ülésen tárgyalta a testület a Kossuth utcai csa-
padékvíz elvezetô rendszer befogadói nyilatkozatának nehézségeit. Ennek kia-
dását ugyanis a Hubertus BT olyan feltételekhez köti, amelyek nem elônyösek
a településnek, de megadásának hiánya az egész projekt megvalósulását
veszélyezteti. (Lombár)
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Polgármesterünk 
Sulmierzyce város 
díszpolgára
Lombár Gábor Úrnak Krotoszyny
Járás Önkormányzata nevében
Sulmierzyce díszpolgára cím ado-
mányozása alkalmából örömünket
és szívélyes gratulációnkat szeret-
nénk kifejezni. Sulmierzyce Város
Képviselô Testülete a döntéssel,
amellyel elhelyezte Önt a városunk
díszpolgárainak emlékcsarnoká-
ban, elismerték azt a hatalmas
érdemet, amit a lengyel és magyar
nemzeteink közötti partneri kap-
csolatok építésében végzett. Slu -
merzyce és Balatonfenyves eseté-
ben a partnerség a két település és
azok lakosságának a kapcsolatai-
ban jelenik meg.
Tökéletes példájaként annak, hogy
az „Egyesült Európa” meghatáro-
zás nem csak üres frázis, hanem
megbújik mögötte az igaz családi
kapcsolat és emberi szolidaritás. 
Mint a Krotoszynyi Föld barátja Ön
azon személyek közé tartozik, akik
kezdeményezôi voltak a lengyel–
magyar önkormányzataink közötti
kapcsolatoknak, ezért hangsúlyoz-
ni kell, hogy egy szép emléklappal
bejegyezte magát a Krotoszyny
Járás történetébe.
Megköszönve eddigi tevékenysé-
gét még egyszer gratulálunk a jeles
cím elnyeréséhez, jó erôt, egész-
séget és sok szerencsét kívánunk
a további munkájához.

Leszek Kulka 
a Járási Képviselôk Tanácsának
elnöke 
Irena Rekosiewicz 
a Járási Képviselôk Tanácsának
elnökhelyettese 
Stanislaw Szotka
Krotoszyn Járási igazgató

Kelt Krotoszyn, 2018. szeptember 28.

(Az elismerés ünnepélyes és sze-
mélyes átadására 2019. májusá-
ban kerül sor.)
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Forradalmunk
ünnepén
A Balatonfenyvesi Fekete István Álta-
lános Iskola tanulói Balogh Tünde és
Tábor Tamásné vezetésével kezdték
meg az 1956. október 23-i megem -
lékezésünket és teremtettek ünnepi
légkört a Községháza nagytermé-
ben. Lombár Gábor polgármester
beszédében kihangsúlyozta, hogy a
forradalom akkor ugyan elbukott, 
de valami újnak is kezdete volt.
Ezután – hagyományainkhoz híven –
fáklyás felvonulás indult a Gazda-
sági Vasút falán elhelyezett emlék-
táblához, ahol az önkormányzat, az
intézmények és a civil szervezetek
képviselôi elhelyezték az emlékezés

koszorúit. Ennek az épületnek a ter-
mében alakult meg dr. Szilák Endre
vezetésével a fenyvesi munkásta-
nács, aki a következô gondolatokat

küldi a ma fiataljainak: „Szeressék
hazájukat mindenképpen, szeressék
a magyar népet, örüljenek, hogy ma -
gyarok.”

Szomszédolás
Október 6-án délutánra
szervezte meg a Mari-
Etta Gyűj temény és a
Fonyódi Mú zeum „Szom -
szédolás” címmel és
tárgyban azt a progra-
mot, amelynek kereté-
ben fonyódiak (és a hoz-
zájuk csat lakozó fenyve-
siek) településünk múlt-
jával ismer ked hettek, élô
emlékeivel találkozhat-
tak. Kerékpáron érkezô
vendégeink dr. Buza Pé -
ter kalauzolásával meg -
tekintették a Mari-Etta
Gyűj temény kiállítását,
ezt követôen a környék
történetileg értékes és
fontos villáit, vé gül Lom -
bár Gábor köszöntôje
után mécseseket gyúj-
tottak az Aradi Vértanúk
szoborparkjában. 
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Munkában a foltvarrók

Egyházak
Kiss Zsolt plébános úr elérhetôsége:
8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 4.
Tel.: +36 30/973-7075
b.kereszturpl@hotmail.com
A plébános elérhetô: a fenti elérhetôsé-
gek egyikén, vagy személyesen  a szent -
misék után.
https://balatonfenyves.plebania.hu/
https://balatonkeresztur.plebania.hu/

Szentmisék rendje:
Árpád-házi Szent Erzsébet Plébá nia -
templom:
péntek 17.00 óra
vasárnap 08.00 óra

Szűz Mária Szíve-templom Balaton -
feny ves-alsó:
csütörtök 17.00 óra
vasárnap 09.15 óra

Fonyód-Balatonfenyvesi Refor má tus
Missziói Egyházközség
Református Imaház Balatonfenyves
istentisztelet minden vasárnap 09.30;
minden hónap utolsó vasárnapján úr -
vacsorás istentisztelet
Halász Noémi lelkész
8646 Balatonfenyves Pozsonyi u. 9.
+36 30/491-7241 
halasz.lelkesz@gmail.com
http://vizmellettifa.org/

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

November 5–11. Három
Királyok Gyógyszertár

Balatonboglár

November 12–18. Mária
Gyógyszertár Balatonlelle

November 19–25. Arany Kígyó
Gyógyszertár Balatonboglár

November 26–december 2.
Isteni  Gondviselés

Gyógyszertár  Fonyód

December 3–9. Turul
Gyógyszertár Balatonfenyves

December 10–16. Magyar
Korona 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

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

November 8. csütörtök 17.00 óra: „téli esték Fenyvesen” 1.
Halász Noémi református lelkész elôadása: Énhit, Transzcen -
dens hit, Vallásos hit  Helyszín: Könyvtár

November 9. péntek 16.00 óra: Márton-nap az óvodában
Helyszín: Kisfenyô Óvoda

November 15. csütörtök 17.00 óra: „téli esték Fenyvesen” 2.
Lombár Gáborral beszélgetünk  Helyszín: Könyvtár

November 17–25. Európai Hulladékcsökkentési Hét – részletek
a honlapon, közösségi oldalainkon és a plakátokon

November 22. csütörtök 16.30-tól: adventi díszek készítése a
„fenyvesi foltosok”-kal  Helyszín: Községháza nagyterme

November 29. csütörtök 17.00 óra: Nagy Tamás kiállításának
megnyitója

December 2. vasárnap: „advent Fenyvesen” 1. 
Helyszín: református imaház 

December 6. csütörtök: Mikulás, Bébikarácsony

December 7. péntek 18.00 óra: „advent Fenyvesen” 2. Adventi
zenés áhitat a kaposvári CapPuccini kórussal Szili Zoltán kar-
nagy vezetésével  Helyszín: Szent Erzsébet Plébániatemplom

December 8. szombat 14.30: III. Mikulás-futás 
Helyszín: Imremajor-Nimród utca között

További programjainkról a honlapon, közösségi oldalainkon és
plakátokon adunk részletes tájékoztatást!

A rendezvényeinkrôl készült beszámolókat az alábbi linken te -
kint hetik meg:    
https://www.youtube.com/channel/UCJ2pPItJl2F9k4FxUzHSa0w

Programjainkból
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A Kisfenyôk
programjai
Október 8-án, hétfôn az Ezüstfenyô
Nyugdíjas Egyesület megalakulásá-
nak 35. évfordulója, valamint az idô-
sek hónapja alkalmából, felköszön-
töttük az ezüstfenyôket. Versekbôl 
és ôszi dalokból álló csokrunkkal
kívántunk egészséget, sok-sok örö-
möt, az unokák és a család köré- 
ben töltendô hosszú éveket minden
balatonfenyvesi szépkorúnak. A gye-
rekek ezüstszínűre festett kisfenyôi
mellé, egy harmincöt szál gyertyával
díszített tortával kedveskedtünk a
megjelent egyesületi tagoknak. Bí -
zunk benne, hogy a Kisfenyôknek
sikerült örömöt szerezni, és szere -
tettel emlékeznek majd rájuk az
Ezüstök!
Óvodánk, több kaposvári oktatási
intézményhez hasonlóan, csatlako-
zott az Aranyút elnevezésű mesés
programsorozathoz. Havonta egy al -
kalommal, két élménypedagógus irá-
nyításával vesznek részt gyerme -
keink egy interaktív foglalkozáson,
mely érzelemi intelligenciát és alap-
kompetenciát fejlesztô mesés él -
mény foglalkozást jelent. Sok-sok
eszközzel, hangtechnikával, külön -
bözô módszerek alkalmazásával dol-
goznak fel a gyerekek, egy-egy év -
szakhoz vagy aktuális ünnepkörhöz
kapcsolódó mesét. Az elsô foglalko-
záson a két pedagógus elnyerte a
gyerekek bizalmát, kíváncsian várjuk
a folytatást!
Márton-napi vásáros vígasságunk
közeledtével, munkadélutánt szer-
veztünk a gyerekek és szüleik rész-

vételével. Hangulatos, kreatív, mé -
zes kalácsos és sok szép alkotást 
létrehozó délutánt teremtettünk ma -
gunknak! A munkálatok otthon foly-

nak, egészen a vásár napjáig, melyre
minden kedves ismerôsünket és
érdeklôdôt szeretettel hívunk és vá -
runk ez úton is! (H. Sz.)

Emlékeztünk
Október hatodikán, az Aradi
Vértanúk kivégzésnek évfor -
dulóján – nemzeti gyásznapun-
kon – több rendezvényen is
megemlékeztünk hôs, forradal-
mi tábornokainkról, ahogy arról
a programokról beszámoló írá-
sainkban bôvebben is olvas-
hatnak. Az Ezüsfenyôk alapítási
ünnepükön, a szomszédoló sé -
ta záró eseményeként, és ter-
mészetesen a község és az
iskola diákjai is, mécsest gyújt-
va a kivégzett tábornokok em -
lékoszlopainál (képünkön). 
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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 E-mail: 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 jelentkezé- 
sét. Érdeklôdés: Zsolt Telefon: +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.

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

AP RÓ

Decemberi számunk 
lapzártája november 20.
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Ünnepelt 
az Ezüstfenyô
Október 6-án az Aradi vértanúkra
emlékezett az ország. A vértanúk
kopjafájánál egyesületünk is elhe-
lyezte az emlékezet koszorúit. 
Az Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület
október 8-án ünnepelte fennállásá-
nak 35. évfordulóját. Ez alkalomból
Lombár Gábor köszöntötte a tagsá-
got. A jövô nyugdíjasai, az iskolások
verssel, az óvodások kedves táncos-
énekes műsorral, több száz darab
pogácsával és 35 szál gyertyával
díszített csokitortával kedveskedtek
az egybegyűlteknek. Az önkormány-
zat szemet gyönyörködtetô svédasz-
tallal, az egyesület tagjai pedig finom
süteményekkel leptek meg bennün-
ket. Szívbôl köszönjük a sok ajándé-
kot, és köszönjük az elôttünk járók-
nak is, akik áldozatos munkájukkal
lehetôvé tették, hogy ezt a szép év -
fordulót megérhettük.
Mint tudjuk, október az idôsek hónap-
ja. 13-án színvonalas operettműsort
láthattunk, melyet az önkormányzat
meghívására érkezett Csiky Gergely
Színház művészei adtak elô a megje-
lent szépkorúak nagy örömére.
Idén Buzsák önkormányzata adott
helyet az idôsek hónapjának alkal-
mából megrendezett megyei, művé-
szeti gálának, melyen tánccsopor-
tunk Sárközi karikázóval, Schmidt H-
né pedig megható verssel szerepelt.
A rendezvény 36 műsorszáma alatt
megható szavalatokban, virtuóz
hangszerszólókban, magával ragadó
énekszámokban és hangulatos tánc
produkciókban gyönyörködhettünk. 

Úgy gondolom, egyes műsorszámok
kitűnô alkalmat adtak arra, hogy
azokból is építkezve egyesületünk
még lelkesebben végezze munkáját,
ôrizve a hagyományokat. Köszönjük
szépen Buzsák önkormányzatának

és Kara Lajos polgármester úrnak,
hogy a műsor és az emléklapok
átadása után finom egy tál étellel, ita-
lokkal, kávéval vendégelte meg a
szereplôket és az összes megjelent
vendéget. (T. A.)

Töpörtyűfesztivál
Ötödik alkalommal rendeztek tö -
pörtyűfesztivált Balatonfenyves
közelében a Nagyberekben, ahol
a legkiválóbb alapanyagokból ké -
szültek a legkülönfélébb ínyenc-
ségek. 16 csapat versengett a
leg finomabb töpörtyű címért, akik
a siker érdekében a legkiválóbb
alap anyagokból dolgoztak. Idén
nagy divat volt a mangalicából
ké szült töpörtyű, de az is számí-
tott a végén, hogy ki mennyire
nyomta ki a késztermékbôl a zsírt
a sütés után. 
A szombati nap azonban nem
csak a gasztronomiai versenyrôl
szólt. Egész napos zene, kéz-
műves piac sôt még egy erôs-
paprika evô verseny is várta az
érdeklôdôket. (kapos.hu)

Balatonfenyves új foglalható hellyel erôsít
Új behúzós horgászhellyel gyarapodtak a balatoni bojlisok lehetôségei.  Balatonfenyvesen, a Csa -
logány strandon érhetô el az új behúzós hely, amelyet a fürdôszezonon kívül lehet foglalni.
Balatonfenyves önkormányzata Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel kötött megállapodás
alapján hozzájárult ahhoz, hogy egy új behúzós horgászhely kerüljön fel a foglalható helyek sorá-
ba. A Csalogány strandon foglalásra az idei évtôl 03.01–05.01 és 09.15–11.30 között van lehetô-
ség. A strand nyugati felén 20 méter hosszban biztosítunk behúzós horgászathoz lehetôséget. 
A gyönyörű, rendezett környezetben már elsô foglalóként Váradi Péternek másodmagával a szél-
sôséges idôjárási viszonyok ellenére is 10 db 2 és 14,5 kg közötti értékelhetô pontyot sikerült
horogra csalnia. Gratulálunk!
A horgászok irányába való nyitás hosszú távon megtérül a településnek, hiszen bizonyítja, hogy
fôszezonon kívül is van kereslet a Balaton iránt. A gesztus nem anyagi hasznot hoz az önkormány-
zatnak, hiszen a szolgáltatás ár-érték aránya nagyon kedvezô. Hozadéka sokkal inkább abban rej-
lik, hogy az ôszi-tavaszi idôszakban idelátogató horgászok megismerik és megkedvelik a települést,
és nyáron akár családdal, barátokkal térnek vissza, illetve keltik Balatonfenyves jó hírét.
A település és környéke igen jó hírnévnek örvend a behúzós horgászok körében, az elmúlt idô-
szak bojlis versenyei alkalmával ugyanis számos kapitális – nemritkán 20 kg fölötti – példány
akadt itt horogra.
A helyeket a boiliebalaton.hu rendszerében, a „Privát helyek foglalása” menüpontban lehet lefog-
lalni a fürdôszezonon kívül. Részletes információk az alábbi linken olvashatóak.
https://boiliebalaton.hu/Privat-helyek-foglalasa/Balatonfenyves-Csalogany-strand-behuzos-horgaszhely
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Immár hagyomány iskolánkban, hogy
októberben egy tanítási napot az
egészség jegyében szervezünk, olyan
tevékenységekkel töltjük a délelôttöt,
amelyek a testi és lelki egészség meg-
tartását szolgálják. Ebben az évben
október 13-án tartottuk az egészségna-
pot. Az alsósok és felsôsök – korosz-
tályi eltérések miatt – különbözô prog-
ramokon vehettek részt.
A kicsik, a karatésaink által vezetett
reggeli torna után gyermekjógával foly-
tatták a napot, melynek felajánlását
köszönjük Pöttendi Zsuzsának.
Kedves vendéget is köszönthettünk
ezen a napon. Gergô, egy más iskolá-
ban leendô elsô osztályos, mozgásá-
ban korlátozott, kerekes székes kisfiú
látogatott meg bennünket a kaposvári
Napsugár Gyógypedagógiai Mód szer -
tani Központ jóvoltából. Nem titkolt cé -
lunk volt, hogy érzékenyítsük gyerme-
keinket a fogyatékkal élô embertársaik
iránt, valamint bemutassuk az iskolánk-
ban kialakításra került akadálymentes
közlekedési lehetôséget. A találkozás
remekül sikerült. Úgy gondoljuk, sokat
kaptunk és talán adtunk is ezzel a talál-
kozással. Köszönjük Bárdi Vörös Andrea
közreműködését a program megvalósí-
tásában. Belefért még a délelôttbe egy
a szemünk működését és egészségét

bemutató kisfilm megtekintése, vala-
mint az alapos kézmosás megtanulá-
sát segítô dalocska is. Az alsósok szá-
mára a nagyon várt strandfutással ért
véget a nap, amelyhez a Turisztikai
Egyesület biztosította az ajándékokat.
Köszönjük.
A nagyok is tornával indították a napot,
majd három csoportra osztva folytatták.
A kézmosás és helyes zsebkendôhasz-
nálat fontosságát tudatosító foglalko-
zást Felde Katalin, az ÁNTSZ munka-
társa vezette Marcaliból.
Élménypedagógiai játékokkal és terá -
piás kutyákkal bírták figyelemre és
fegyelemre a gyerekeket, valamint nyű-

göztek le mindannyiunkat a Mosoly -
völgye Alapítványtól Kovács Gergely és
munkatársai.
Hasznosítsd újra! Ötletes és vicces
játékokat, dísztárgyakat készítettek a
gyerekek műanyag- és papírhulladék-
ból a fenntarthatóság jegyében, melyek
az iskolánk folyosóján kiállításra is
kerültek. Az egész délelôtt folyamán
friss zöldségeket, gyümölcsöket „nasiz-
hattak”. 
Köszönet érte a Szülôi Munka kö zös -
ségnek, akik nemcsak anyagilag, de
szabad idejük felajánlásával is segítet-
ték az egészségnap sikerét.

Gyanó Józsefné

Karate. Október 6-án a Szekszárdon
és 7-én Szombathelyen versenyeztek
ifjú karatésaink. A tolnai megyeszékhe-
lyen rendezett Cikádor Kupán kiemel-
kedôen szerepelt Dömötör Marcell, aki
elôbb „felnevezve” a 14-15 éves kata
kategóriában arany érmet szerzett,
majd a saját 12-13 éves korosztályá -
nak formagyakorlat versenyszámát is
megnyerte. Fenyvesrôl még Drenko -
vics János képviselte egyesületünket,

aki kata és kümite versenyszámokban
szép gyakorlatot bemutatva és jó küz-
delemmel állt helyt. A szombathelyi
nemzetközi versenyen 10 ország 140
versenyzôje mérte össze a tudását a
16. Goju Kupán. Remek formában vol-
tak versenyzôink! Drenkovics János
11-12 éves korosztályban kata és
kumite bronz érmet, Hegedűs Julianna
12-13 éves korosztályban kata bronz
és kumite ezüst érmet, 14-15 éves kor-

osztályban kata bronz érmet, míg
Ferbel Dominik 9 éves korosztályban
kata ezüst és kumite arany érmet szer-
zett. Gratulálunk nekik!
Labdarúgás. Október 13-án hagyo-
mányteremtô céllal szerveztük a Hu ber -
tus Bt. támogatásával a Hubertus Gye -
rek Tornát, melyre ezúttal Kéthely kor-
osztályos csapatát hívtuk. A cél, hogy
jövôre a torna résztvevôinek számát
növeljük, meghívjuk még a cég terüle -
téhez kötôdô települések csapatait is:
Lengyeltótit és Marcalit. A gyerekek több
csapatra osztva játszottak. A gyôzelmet
a vendég kéthelyi csapat szerezte meg.
A mérkôzést követôen büntetôrúgó ver-
senyre került sor, melyet Tóth Levente
(Balatonfenyves) nyert, második Asz ta -
los Flórián (Ba latonfenyves), harmadik
Nagyfi Olivér (Kéthely) lett. A sportese-
ményt hamburgerezéssel zárták le a
gyerekek. Nagyszerű délután volt!
Mikulás Futás. Az immár 3. alkalom-
mal megrendezésre kerülô Mikulás
Futás tervezett idôpontja december 8.,
szombat 14 óra 30 perc. A futás Im -
remajorból indul és a Nimród utcában
végzôdik. A rendezvénnyel kapcsolatos
további információkat az egyesület
facebook oldalán tesszük közzé. Min -
denkit szeretettel várunk!

A sportegyesület hírei
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