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Köszönet. Mindenkinek, akit illet, hogy ismét,
immár nyolcadszor indulhattam az önkormányzati
választásokon. Minden esetben csak és kizárólag
a polgármesteri megbízatásért. Ebben az eszten-
dôben elértem, amirôl álmodni sem mertem, hogy
nem akadt kihívóm, így már szeptember 9-tôl (ami-
kor lejárt a jelöltállítás határideje) nyilvánvaló volt
hogy folytathatom.
Megható, megtisztelô, semmivel sem hasonlítható
érzés. Számomra azt is jelenti, hogy az irány jó,
amit a kilencvenes évek elején, pontosan 1991.
november 24-tôl (az elsô fenyvesi idôközi helyha-
tósági választást követôen) meghatároztunk. A si -
ker kulcsa pedig talán az lehet, hogy azóta is tart-
juk magunkat a gondolathoz, mi, akik egy platfor-
mon tettük, és tesszük a dolgunkat, nevezetesen
hogy FENYVES A LEGFONTOSABB!
Igen! Ez nem egy választási szlogen, bár az idei
választások során szinte minden településen
elôjött ez a mondat.  Kicsit kellemetlenül is érez-
tem magam, amikor a választási szóróanyagot,
valamint az újságunkba szánt néhány sort megfo-
galmaztam, hogy odaírjam-e a végére ezt a több
mint egy évtizede általam használt mondatot?
Miért is ne! Gondoltam végül. Hiszen ez az üzenet
legalább annyira az enyém, így a miénk, ahogy
sok más településé. A magaménak tekintem, ko -
molyan gondolom, hiszek benne, ennek szellemé-
ben teszem a dolgom, amit elvárok munkatársaim-
tól is. Örömmel vettem tudomásul, hogy azt a
velem induló képviselôk is a magukévá tettek, és
hiszem, hogy az eddig a településért munkálko-
dók szintén.
Mi lehet a fontos egy, az adott településen képvi-
selôként tevékenykedônek, ha nem Fenyves.
Minden szépségével, gyönyörűségével, üzeneté-
vel, emlékeivel, ígéreteivel. 
Tudom, mindenkinek mást és mást jelent Ba la -
tonfenyves, és ez arra feltétlenül jó, hogy ezeket a
különbözô jelentéseket egymás mellé tehessük. 
S ebbôl nem jöhet ki más, mint ez a mondat:
FENYVES A LEGFONTOSABB. Nekünk, gyermeke-
inknek, szomszédainknak, szüleinknek, gyerme-
keinknek, családjainknak. Nagyszerű érzés, ami
az embert minden alkalommal tettekre, cselekvés-
re sarkallja, büszkévé, Fenyves szerelmesévé
teszi. 
Bevallom, hogy ez a mondat volt, ami folyamato-
san bennem hangzott, miközben kerestem a part-
nereket ahhoz a munkához, ami Fenyvest még

szebbé, komfortosabbá, és élhetôbbé teszi.
Többeket megkerestem, igen hölgyeket is, noha
látják: az általam javasolt csapatban nincsenek, de
az összes induló képviselô jelölt között is egy
bátor hölgy volt csupán, aki a testület tagja is lett,
megkapva az ehhez szükséges voksokat. 
Itt és most dicsérem meg mind a tizenkét jelöltnek,
akik felvállalták a hat posztért való versengést,
ezzel önként tették ki magukat a bizonyára nem
minden esetben pozitív kritikáknak. Pedig, kedves
olvasó, és választó: Ôket tisztelet és elismerés ille-
ti. Vállalásukat mindnyájuknak köszönöm. 
A képviselôvé avanzsálás tisztesség, mely mögött
több száz ember voksa, bizalma, biztatása van, és
ezzel lehet s kell is élni. Mások bizalma komoly
üzemanyag, komoly energiákat mozgósít bennünk.
Az idén a testületbe kerüléshez legalább 311 sza-
vazat kellett, és aki a legtöbbet érte el, 401 voksot
kapott – komoly felhatalmazás, felemelô érzés
mind a hat képviselônek, tisztelettel gratulálok.
Mi heten együtt, a fenti hitvallást alapvetésnek ítél-
ve, együtt indultunk, és öten meg is érkeztünk, ami
fantasztikus érzés, nagy eredmény, tovább erôsíti
hitünket a közös munka alkotó erejében Feny ve -
sen, a fenyvesiekben, mindnyájukban. Dr. Bárdi,
Haszon, Schäfer, Somogyi mellett tagja lett még a
testületnek: Gyanó Józsefné és Ország. Meggyô -
zôdésem, hogy aktiv, hasznos résztvevôi lesznek a
kicsi, de fontos helyi parlamentnek.
Mindnyájuknak egészséget, és erôs hitet kívánok,
Önöknek pedig köszönöm, hogy bennünk látják
Fenyves jövôjét! 

Lombár Gábor
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KÉPVISELÔK

Dr. Bárdi Gábor

Sok más emberhez hasonlóan
engem is a gyerekkori nyaralások
és kirándulások kötnek Bala -
tonfeny ves hez. Az eltelt évek alatt
Fenyves fejlôdése a szemünk elôtt
zajlott, érdekes volt látni azt, hogy
évrôl évre valami újdonság, válto-
zás várt minket. Ak kor még nem
sejtettem, hogy évekkel késôbb,
egyszer én is balatonfenyvesinek
vallom majd magam, és megisme-
rem Fenyves másik, számomra
valódi arcát. Több, mint há rom éve
élünk itt feleségemmel és gyerme-
keinkkel. Ideköltözésünk után rövid
idôn belül a helyi közösségi élet
részévé váltunk, melyben döntô
szerepet a Kisfenyô Óvoda játszot-
ta, hiszen akkor két gyermekünk is
odajárt. Egyre több ismerôsünk lett
és szerencsére egyre több barátra
leltünk, ezeket a kapcsolatokat
nagyon értékesnek tartom. Koráb -
ban dolgoztam orvosi ügyeleten,
több kórház sürgôsségi osztályán,
valamint környezô települések
mentôállomásain, jelenleg sürgôs-
ségi és mentô szakorvosként a
Légimentôk sármelléki bázisán és
kórházban is dolgozom. Négy
gyermekem és a munkám kapcsán
elsôsorban az egészségüggyel,
ifjúsági és szociális ügyekkel kap-
csolatban rendelkezem széleskörű
rálátással. Amellett, hogy nyitott
vagyok az újításokra, innovációra,
elôremutató műszaki megoldások-
ra, fontosnak tartom az emberekkel
való kommunikációt és együttmű-
ködést. A leendô, más szakterüle-

ten jártas képviselôtársaimmal,
szaktudásunkat és lendületünket
bevetve dolgozunk majd Balaton -
fenyvesért.

Gyanó Józsefné

1993-óta élek és dolgozom Ba la -
tonfenyvesen. A település iránti
elkötelezettségemet, remélem, bi -
zonyítja a helyi általános iskolában
végzett tanítói munkám. Képvi -
selôként 2009 óta veszek részt a
helyi közéletben. Az elmúlt közel 
tíz esztendôben arra törekedtem,
hogy a másként gondolkodók, a
kritikákat megfogalmazó választó-
polgárok hangja is hallhatóvá vál-
jék. Így, ha úgy tetszik, ellenzéki-
ként működtem. Hogy megválasz-
tottak, továbbra is vállalkozom erre
a hálátlan feladatra, természete-
sen mindenkor a jobbítás szándé-
kával. 

Haszon Zsolt

Tisztelt Fenyvesiek! 1998 óta
vagyok a képviselôtestület tagja.
Amennyi ben az október 13-i önkor-

mányzati választáson szavazataik-
kal újra megtisztelnek bizalmukkal,
úgy a képviselôi feladatok ellátását
továbbra is tisztességgel és jó
szándékkal vállalom, közös ügye-
ink érdekében. 

Ország Sándor

Tisztelt Fenyvesiek!
Engedjék meg, hogy röviden
bemutatkozzam, mivel örvendete-
sen egyre több új arcot látok tele-
pülésünkön, így vannak, akikkel
még nem találkoztam. Ország
Sándornak hívnak, sokan úgy is -
mernek, hogy „favágó” vagy „zöld-
séges”, hiszen vállalkozóként 30
éve a településünkön veszélyes fák
kivágásával foglalkozom és a csa-
ládommal együtt egy zöldség bol-
tot is üzemeltetünk im már 20 éve.
Én 1959. októberében születtem,
így a választás hónapjában leszek
60 éves, 1964 óta élek településün-
kön. Tevôlegesen részt vettem már
annak a csapatnak a munkájában
is, akik többszöri nekifutásra végig-
vitték a Fonyódtól való elválás
folyamatát. Végzettségem szerint
állattenyésztô üzemmérnök va -
gyok, 1981-ben végeztem a Ka -
posvári Mezôgazdasági Fôisko lán.
Dolgoztam a valamikori Nagy be -
reki Állami Gazdaságban, a Ba la -
tonfeny vesi gazdasági vasúton is.
Végül 1993 óta önálló vállalkozó-
ként tevékenykedem, így jól isme-
rem a helyi lehetôségeket és a tele-
pülés nehézségeit, az esetleges
problémákat. Képviselôként dönté-
seimben a polgárok véleményének
megismerése után, a többség véle-
ményét igyekszem képviselni. 
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Schäfer Péter 

1958.11.20-án születtem Mar ca -
liban.  1971-tôl jártam Balatonfeny -
vesen általános iskolába két évet,
utána Zalaegerszegen végeztem
építôipari technikusk nt. 1977–1988
között a balatonmáriai ÁFÉSZ épí-
tôipari osztályán dolgoztam a 
szakmámban. 1990-ben alapítot-
tunk egy Építôipari-Kereskedelmi
és Vendéglátó Bt.-t és 1996-tól egy
Kft. kötelékén belül gyakorlom a
két szakmámat. 48 éve élek

Balatonfenyvesen. Az eddigi szak-
mai-gazdálkodási és élet tapasz -
talataimmal szeretném Balaton -
feny ves további jó fejlôdését elôse-
gíteni. 

Somogyi István

Ötvenkilenc éves balatonfenyvesi
la kos vagyok, a Balatonfenyvesi
Gaz dasági Vasúton, a „Mi Kis -
vasútun kon” dolgozom, mint for-
galmi szolgálattevô. Képviselôi
munkámat 2006. óta végzem, a
település érdekeit, fejlôdését a leg-

fontosabbnak tartva. Az elmúlt öt
évben a testületben alpolgármes-
terként végeztem munkámat. Az
eddigi eredményes tevékenység
ösztönöz arra, hogy újra induljak a
választásokon. A feladatok sokré-
tűek, Balatonfenyves la kosainak,
az itt nyaralóknak az igényeit, érde-
keit kell munkámmal tá mogatnom.
A településnek továbbra is szüksé-
ge van utak, járdák építésére, kar-
bantartására, strandjaink korszerű-
sítésére, parkolók építésére, belvíz-
elvezetés megoldására, az egész -
ségügyi szolgáltatás fejlesztésére,
oktatási intézmények működési fel-
tételeinek javítására, munkahelyte-
remtésre. A felsoroltakon kívül
szükséges az egész évben nyitva
tartó közösségi ház megvalósítása,
ami otthont adna a civil szerveze-
teknek, és különbözô programok
helyszínéül szolgálna. Az imrema-
jori részen szükségszerű a csator-
názás kiépítése, és közösségi tér
kialakítása, játszótérrel. Támo ga tá -
sukkal kívánok a fenti célokért dol-
gozni, hogy a település élhetôbb
és vonzóbb legyen az itt élôk és az
idelátogatók számára is.

Balatonfenyves 
önkormányzati választások 2019. október 13. 

A névjegyzékben lévô választópolgárok száma 1897 fô. 
Szavazóként megjelent állampolgárok száma 715 fô. 

A polgármester választás eredménye
Lombár Gábor György Független jelölt. Érvényes szavazat: 557 (100%).

Egyéni listás képviselôk

SORSZÁM A JELÖLT NEVE JELÖLÔ SZERVEZET(EK) KAPOTT ÉRVÉNYES %
SZAVAZAT

1. HASZON ZSOLT Független jelölt 383 54,71%
2. PERNECZ PÉTER Független jelölt 281 40,14%
3. TÓTH ANDRÁS Független jelölt 307 43,86%
4. CZANKA VIKTOR Független jelölt 160 22,86%
5. BARNA ANTAL Független jelölt 168 24,00%
6. VÖRÖS GÁBOR Független jelölt 156 22,29%
7. ORSZÁG SÁNDOR Független jelölt 327 46,71%
8. SOMOGYI ISTVÁN Független jelölt 401 57,29%
9. GYANÓ JÓZSEFNÉ Független jelölt 314 44,86%

10. DR. BÁRDI GÁBOR Független jelölt 342 48,86%
11. SCHÄFER PÉTER Független jelölt 311 44,43%
12. DALLOS IMRE ISTVÁN Független jelölt 201 28,71%

Megválasztható képviselôk száma: 6
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Egyházak
A Fonyód-Balatofenyvesi Református

Missziói Egyházközség alkalmai:
Minden vasárnap 9.30-tól istentisztelet

az Imaházban (Bem utca 9.)
Családlátogatás, lelkigondozás, 
beszélgetés kérhetô az alábbi 

elérhetôségeken:
Lelkipásztor: Halász Noémi, 30/4917241

halasz.lelkesz@gmail.com,
web: vizmellettifa.org

Árpád-házi Szent Erzsébet
Plébániatemplom:
péntek 18.00 óra
vasárnap 08.00

Szűz Mária Szíve-templom
Balatonfenyves-alsó:
csütörtök 18.00 óra
vasárnap 09.15 óra
Kiss Zsolt plébános 

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

b.kereszturpl@hotmail.com
A plébános elérhetô: a fenti 
elérhetôségek egyikén, vagy 

személyesen a szentmisék után.
https://balatonfenyves.plebania.hu/

https://balatonkeresztur.plebania.hu/

A „VIRÁGGAL A TISZTA FENYVESÉRT DÍJ” 
kitüntetettjei

(Támogató és az értékelô bizottság tagja: Komlai Antal kertészmérnök-tanár)

Balatonfenyves legvirágosabb udvara címet nyerte: Perneczné Egyed
Angelika, a Kossuth Lajos utca 7-es számú ház udvarával.
Balatonfenyves virágos udvara címet nyert Varga Attiláné Bornemissza utcai
takaros udvarával.
Balatonfenyves virágos udvara címet nyert Horváth Tünde, Egri utca 51.
számú portája.
Balatonfenyves legvirágosabb nyaralója címet nyert: Tatárvári Tibor, Móra
Ferenc u. 9. számú ingatlana.
Balatonfenyves virágos nyaralója címet nyert: Landi-Balaskó Eszter, Kölcsey u
46. számú ingatlana. 
Balatonfenyves legvirágosabb elôkertje címet nyert Szilvási Botond, Egri u.
22. számú kertjével.
Balatonfenyves legvirágosabb vendéglôje címet nyert Ambrus Zoltán,
Pozsonyi utcai NÁDAS büféjével.
Balatonfenyves virágos vendéglôje címet nyert Kocsis Csaba Kölcsey utcai
BÁRKA éttermével.
Balatonfenyves virágos vendéglôje címet nyert Gaál József FAMILY büfé nevű
vendéglátóegysége (Nagystrand).
Balatonfenyves legvirágosabb vállalkozás udvara címet nyert  Kránicz István,
Petôfi Sándor u. 87. számú udvarával.
Balatonfenyves virágos vállalkozás udvara címet nyert Kanizsai Roland
Paprika Csárda nevű vállalkoza.
Balatonfenyves legvirágosabb szálláshelye címet nyert a Balaton utca 2. szám
alatt működô FENYVES PART PANZIÓ és TÁBOR.
Balatonfenyves virágos szálláshely címet nyert Kanizsai Roland – Roland
Apartman udvarával.
A VIRÁGGAL Balatonfenyvesért különdíját 2019-ben Klockniczer Antalné
Fenyvesi u. 151-es számú portájával nyerte: igazán példa értékű a növényt
szeretôk számára.

F E L H Í V Á S
Balatonfenyves Község Önkormányzata együttműködve az 

Emberi Erôforrások Minisztériumával, nyílt pályázat keretében kiírja 
a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok, 
illetve felsôoktatásban már résztvevô hallgatók számára a 

2019/2020. tanév második és a 
2020/2021. tanév elsô félévére vonatkozóan.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatot a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és

Együttműködési Rendszerben 
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) kitöltve, véglegesítve, onnan
kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési

önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.  

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történô 
benyújtásának határideje: 

2019. november 5.
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói

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

A Könyvtár nyitvatartása:
hétfô–péntek: 10.00–12.00;

13.00–16.00
A Mari-Etta Helytörténeti

Gyűjtemény elôzetes idôpont
egyeztetéssel 

(a 85/887-651; illetve a
konyvtar@balatonfenyves.hu 
elérhetôségeken) látogatható 

a könyvtár nyitva tartási idejében

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Október 14–20. Mária Gyógyszertár
Balatonlelle

Október 21–27. Arany Kígyó
Gyógyszertár Balatonboglár

Október 28–november 3. Isteni
Gondviselés Gyógyszertár Fonyód

November 4–10. Turul Gyógyszertár
November 11–17. Magyar Korona

Gyógyszertár Balatonlelle
November 18–24. Három Királyok

Gyógyszertár Balatonboglár
Ügyeleti idô zárástól 

az alábbi idôpontokig:
2019. 09.01–2019.12.31. H–P: 20.00 óra,

szombat: 14.00 óra, vasárnap és 
ünnepnapokon 12.00 óra
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Az Ezüstfenyô
Nyugdíjas
Egyesület hírei
Augusztus 26-án egyesületünk meg-
tartotta a nyári szünet utáni elsô köz-
gyűlését, melyen az elmúlt fél évhez
hasonlóan nagy létszámban jelent
meg a tagság. Ez nem is csoda,
hiszen mindannyian tele voltunk
élményekkel, ezeket jó volt megosz-
tani barátainkkal.
Elnök asszonyunk köszöntötte a
megjelenteket, ezután következett a
vezetôség tájékoztatója az ôsz folya-
mán elôttünk álló számos feladatról
és rendezvényrôl, majd pénzügye-
sünk aprólékosan beszámolt jelenle-
gi anyagi helyzetünkrôl. 
Az elsô ôszi rendezvény a MÁV kis-
vasúti napja volt. Szeptember 7-én,
itt a „Nyársdugás” című hagyomá-
nyôrzô színdarabot adtuk elô. A vi -
dám, vaskos paraszti humorral fű -
szerezett elôadás után tánccsopor-
tunk kanásztánca a kis számú, de lel-

kes közönség körében nagy sikert
aratott. Nem volt hiábavaló a sok idô-
igényes és fárasztó próba, a közön-
ség tapsa, jókedve és szeretete min-
denért kárpótolt bennünket. 
Szeptember 14-én a Turisztikai
Egyesület hagyományos szüreti na -
pot rendezett. Délután népszerű és
közismert operett dallamokkal szóra-
koztatták a népes, helybéliekbôl és
nyaralópolgárokból álló kö zön séget.
Az elôadás után a Turisztikai Egye -
sület borral, gyümölcsökkel és zsíros
kenyérrel vendégelte meg a nézôket,
majd következett a hagyományos
lovaskocsis felvonulás. Ehhez a lova-
kat, kocsikat és két kísérô lovat a
Czanka család és a Turisztikai Egye -
sület biztosította. A Nyugdíjas Egye -
sület tagjai a kocsikon viseletben
utaztak és a megállóknál táncházat

rögtönöztek a nézôközönségnek
harmonika kísérettel.
Haszon Zsolt étterme pogácsával 
és borral, Ambrus Attila a Muskátli
étterem tulajdonosa fokhagymás-
szalonnás langallóval, Somogyi
István alpolgármester úr és felesége,
Zsu zsa a házuk elôtt terített asztallal
várta a felvonulókat. Borral, üdítôvel
sok-sok finom süteménnyel vendé-
geltek meg mindenkit. 
Szerencsére az idôjárás is kegyes volt
hozzánk, verôfényes szép napunk
volt, melyet este fergeteges táncos
szüreti bállal koronáztunk meg.
Köszönjük a Polgármesteri Hiva tal -
nak, a Somogyi házaspárnak, Amb -
rus Attilának, Haszon Zsoltnak és a
Turisztikai Egyesületnek, hogy ezt 
a felhôtlen szórakozást számunkra
lehetôvé tették. (T. A.)

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: 09.00–12.00 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. Bella Gábor 
gyermek szakorvos
Kedd: 12.30–13.30

Szerda: 12.30–13.30
Péntek: 12.15–13.15

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

Idősek hónapja
Az Idôsek Hónapja alkalmából
Lombár Gábor polgármester,

műsorukkal az Orfeum Ván dor -
színpad tagjai, Birinyi Mónika és
Bálint Csaba, valamint táncosaik

köszöntötték Balatonfenyves
szépkorú lakosait. 
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó mes -
ter vállalom régi tetôk felújítását, új
tetôszerkezetek ácsolását, fedését,
valamint belsô burkolást és gipsz-
kartonozást, kerti pihenôk, tera-
szok, kocsibeállók elkészítését.
Ba laton feny ves, Rákóczi u. 2., tel.:
+36 30/387-6573.

– Számítógépek javítását, kar ban tar -
tását vállalom. Orbán János tel.:
+36 70/379-8301.

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

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

– Pernecz József ács-állványozó vál-
lalja régi tetôk felújítását, belsô te- 
tôterek, falak burkolását, teraszok,
tornácok, autóbeállók, pavi lonok
készítését. Tel.: +36 70/347-0951.

– Pári Tamás villanyszerelô vállalom:
la kóépületek, üzletek és egyéb
gyengeáramú munkála tait! Ingye -
nes ár aján lat készítés!! Telefon:
+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! Kert épí tés, kertfenntar-
tás, ve szélyes fa kivágás. +36
30/432-7073.

– Villanybojlerok javítása, tisztítása,
mosógépek, mosogatógépek,
elek  tro mos háztartási gépek javítá-
sa Kránicz István tel.: +36 30/904-
4527 Bala ton feny ves. Hétvégén is.

– Gépi földmunka, fuvarozás, építô-
anyag kereskedés. Feny  ves kft.
8646 Bala ton fenyves, Nimród u.
32. (új temetô mellett) Tel.: +36
30/956-8858, 85/560-142.

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

– Kerékpár szerviz – fahrrad-Repa -
ratur Balaton fenyves Nimród utca
121. telefon: +36 30/693-1783.

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

– Építési műszaki ellenôrzést vagy
fe le lôs műszaki vezetést, építési 
e-napló-vezetést szakmagyakorlási
jogosultággal vállalok: telefon: +36
70/456-7216.

– Házak, apartmanok, irodák, üzletek,
intézmények, társasházak általános
takarítását vállalom Bala ton fenyve -
sen és környékén. Bakai-Né meth
Vanda ev. Tel.: +36 30/822-0522; 
e-mail: danduska8@gmail.com

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

- Villanyszerelés, érintésvédelem,
villámvédelem, voltperamper.hu,
+36 20/572-9662.

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

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

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

– Eladó 1 db forgótárcsás mosógép, 
1 db centrifuga új állapotban, 1 db
gáz szieszta palackos, 1 db fa csó-
nak 1 pár evezôvel, 1 db olajradiá-
tor. Tel.: 85/360-399.

– Eladó sarok ülôgarnitúra (215 220),
új sövényvágó, kenyérsütô, grillsü-
tô, centrifuga, 2 db villany fűnyíró, 
2 ajtós akasztós szekrény, dohány-
zóasztal, 2 3 m-es szônyeg, TER -
MO TÉKA 25’ gázkazán, Panasonic
BD 75-ös Blu-ray/dvdplayer, rozs-
damentes edénykészlet (16 db-
os), 12 személyes evôeszköz, 
60-as szövetnadrágok, XXXL-es
bôr dzseki. Tel.: +36 20/445-9730.

– Műanyag csónak el. motorral,
akkumulátorral, evezôvel eladó
Feny vesen. + Utánfutó. Tel.: +36
30/578-1241.

– Eladó fenyôfa étkezô asztal két
paddal, hat személyes. Gyerekülés
autóba szerelhetô, többfunkciós.
Pára elszívó szekrénybe építhetô.
Vala mint két medencés mosogató-
tálca, krómozott. Szônyegek, pár-
nák, plédek, pehelypaplan, függö-
nyök. Tel.: +36 20/917-4300.

– Eladó öntött vas kandalló, nagy tel-
jesítményű. Tel.: +36 70/358-7879.

– Alig használt L alakú zöld ágyne-
műtartós, franciaággyá alakítható
ülôgarnitúra 210 165. Ugyanott 
6 db magas támlás fehér műanyag
szék 6 személyes ovális asztallal
eladó. Tel.: +36 30/362-8919.

– Eladó 2 db heverô, 2+1+1 dara-
bos ülôgarnitúra, 1 db gáztűzhely,
1 db akasztós szekrény, 2 db kis

méretű fotel. Tel.: +36 30/530-
0240.

– Családi okok miatt eladó: 6 szemé-
lyes fehér műanyag asztal 4 fehér
székkel, 1 db benzines közepes fű -
nyíró fűgyűjtô nélkül. 1 db benzines
nagy fűnyíró fű gyűjtôvel, 1 db szo-
babicikli, 3.60-as me rev falú úszó-
medence létrával együtt, 1 db mű -
rattan kerti tároló doboz, 1 db futball
kapu hálóval együtt, 1 db 1000W
reflektor. Tel.: +36 30/549-4851.

– Eladó nagyobb gyereknek való,
alig használt kerékpár. Tel.: +36
30/504-7194.

– ELADÓ egy 2124 m2-es zártkerti 
in gat lan, telepített, gondosan kezelt
szôlô vel, jó állapotú nádfedeles pin -
cével, a kisvasúti hídtól 300 m-re, a
somogyszentpáli hegyen. Érd.:
+36 20/569 9096.

– Szeretettel várok minden szépül- 
ni vágyó Hölgyet, Fonyódon az
Ady Endre. u. 7. szám (cipôbolt
mellett) alatti Angelit szépségsza-
lonba. Anti-aging kezelések, 3D
műszempilla építés, alkalmi smink,
Szôr te lenítés, Plasma G kezelés
(hegek, striák, aknék és rosaceás
területek kezelé sére). Hétfôtôl
szombatig 9–18:00-ig bejelentke-
zés a +36 70/515-5463 telefonszá-
mon vagy Facebookon keresztül
lehetséges.

– Óegyiptomi nyelvoktatás Balaton -
ede ricsen. Jelentkezni lehet a 
gabtak@datatrans.hu elérhetôsé-
gen.

– Házkörüli munkákat, fűnyírást vál-
lalok. Tel.: +36 30/997-9085.

– Heverôvé alakítható kanapé eladó.
Tel.: +36 20/925-0129.

– Eladó koloniál stílusú komplett
háloszobabútor: francia ágy, 2 db
éjjeli szekrény, akasztós szekrény,
polcos üvegajtós szekrény, fésül-
ködô asztal. Tel.: +36 30/482-5155.

– Eladó kinyitható gyerek kanapé
5000 Ft, perzsa szônyeg 5000 Ft.
Vörösmarty u. 5. +36 30/309-5121.

– Koszorúk, sírcsokrok, kosarak áru-
sítása Balatonfenyves Úttörô köz-
ben. Nyitva: október 1-31-ig min-
den nap 08.00–17.00-ig. Elekesné
Fazekas Edina. Tel.: +36 30/577-
9849. 

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

AP RÓ

Novemberi számunk lapzártája
október 30.
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A Fenyvesi
Sportegyesület
jelenti
Karate. Szeptember 7.-én megkez-
dôdött az ôszi verseny-szezon.
Szarvason került megrendezésre
az 1. Magyar Karate Vidékbajnok -
ság, melyen 22 egyesület 300 ver-
senyzôje vett részt. A balatonfeny-
vesi versenyzôk közül Dömötör
Marcell kadet kata bronz éremet,
míg Ferbel Dominik 10 éves +40 kg
kumite arany érmet szerzett.
Szeptember 21.-én rendezték Szek -
szárdon a Cikádor Kupát, melyen 38
egyesület közel 500 versenyzôje vett
részt. Az alábbi eredményeket értük
el:Zrínyi Bálint 12-13 éves kezdô
katabronz érem, kumite +50 kg
bronz érem, Dömötör Marcell kadet
kata arany érem, junior kata bronz
érem, Hegedűs Julianna kadet kata
ezüst érem, junior kata arany érem.
Gratulálunk a versenyzôknek! Hajrá
Fenyves!

Futás. Október 5-én rendeztük az 
I. Berek Terepfutó Fesztivált. Bár a
meteorológusok az utolsó pillanatig
kitartottak a kedvezôtlen elôrejelzés
mellett, szép számban megjelentek
a futók az eseményen. A futásra
ideális, napos, de nem túl meleg

idôben végül összesen 80 fô neve-
zett, akik kivétel nélkül teljesítették
is a távokat. A rendezvény sikere-
sen lezajlott, amit köszönünk a
helyszínen aktívan közreműködôk-
nek, a támogatóinknak és mind-
azoknak, akik eljöttek és futottak!

Az idei kisvasúti nap, – hasonlóan a
tavalyihoz – nem csak a vasútbará-
toknak, hanem egy egész napos
szórakozást nyújtó családi prog-
ramként került megrendezésre. 
A rendezvényt délelôtt tíz órakor 
a MÁV-START Zrt. pécsi Területi
Személyszállítási és Vontatási igaz-
gatóság részérôl az Igazgató nyi-
totta meg, ezt követôen MÁV pécsi
Pályavasúti területi igazgatóság
részérôl Pál Zoltán műszaki igazga-
tó-helyettes, Balatonfenyves köz-
ség önkormányzata részérôl Lom -
bár Gábor polgármester valamint
Móring József Attila országgyűlési
képviselô köszöntötte az egybe-
gyűlteket. A beszédek elhangzása
után kigördült a kisvasúti napra
összeállított különleges „zene exp-
ressz” járat, melynek nyitott kocsi-
jából a PTE Brass Band muzsikája
szórakoztatta az utazókat. A vonal
végállomásán, Somogyszentpálon,
a település polgármestere Berényi
Sándor köszöntötte a résztvevô-
ket. Idén sem maradhatott el az
ezer finom szentpáli pogácsa fel-
szolgálása sem. Visszaérkezve

Bala ton feny ves GV.-re sokszínű
programok, étel-ital várta a vendé-
geket.
A MÁV-START Zrt. részérôl több
érdekes program várta a résztvevô-
ket az állomáson. Megnyitották a
műhelyt, ahol játékterepasztalok,
és más érdekességek várták a láto-
gatókat. Idén is megtartották – a ta -
valy már nagy sikert aratott – „Moz -
donyvezetô avatás” programjukat.
A gyermekeket az állomás egy el -
különített vágányszakaszán, moz -
donyvezetô felügyelete mellett
„tiszteletbeli mozdonyvezetôvé
avat ták”, majd ezt, egy külön erre a
célra készített oklevéllel jutalmaz-
ták. Ezen kívül légvár, arcfestés, lufi
hajtogatás színesítette gyerekprog-
ramokat. A felnôttek sem maradtak
szórakozás nélkül. Az állomáson
felállított színpadon fellépôk szóra-
koztatták az egybegyűlteket. 
A rendezvény egyik csúcspontja, 
a Balatonfenyves Önkormányzat, a
Ba latonfenyvesi Turisztikai Egye -
sület és a MÁV-START Zrt. által fel-
ajánlott tombolatárgyak kisorsolá-
sa volt.

A rendezvényt szervezésében, le -
bonyolításában nagyon sok MÁV-
START Zrt-s dolgozó vette ki a
részét, valamint a Balatonfenyvesi
Turisztikai Egyesület, Balaton feny -
ves és Somogyszentpál községek
önkormányzatai is jelentôs segítsé-
get biztosítottak. (M. T.)

A vértanúk 
emléknapja

A Balatonfenyvesi Fekete
István Általános Iskola ünnepi
műsorával, melyre Kovácsné
Horváth Éva, az intézmény
igazgatónôje késztette fel
diákjait, kezdtük megemléke-
zésünket 2019-ben. Lombár
Gábor polgármester beszéde
idén nem a könnyes, szomorú
megemlékezésre he lyezte a
hangsúlyt, hanem – mint
elmondta – egy mosolygó-
sabb ünnepre, hiszen a ki -
végzett fôtisztek egy olyan
folyamat elindítói voltak, ame-
lyeknek végkifejlete örömteli-
vé vált. 

XXII. Balatonfenyvesi kisvasúti nap
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Hírek az iskolai
fociról
Szeptember 25-én részt vettünk a
Bozsik Intézményi Programban szer-
vezett 1. labdarúgó tornán, Mar ca -
liban. Iskolánkat az elsô és második
korcsoportos tanulók képviselték. 
A fesztiválon hat iskola játékosai küz-
döttek. Az esemény nagyon jó han-
gulatban, a Fair Play szellemének
betartásával zajlott. A zöld kártyák
elsô alkalmazása nagyon sikeres
volt. Köszönjük az utaztatásban való
segítséget Balatonfenyves Ön kor -
mányzatának és a Hubertusz Bt-nek.
Szeptember utolsó hetében került
megrendezésre a már hagyományos
Fenyves kupa is, amit iskolánk szer-
vez, immár hatodik éve. Ebben az
esztendôben négy település (Fo -
nyód, Balatonkeresztúr, Somogy vár,
Balatonfenyves) küzdött meg a ku -
páért. A csapatok nagy lendülettel,
idônként talán túlságosan is nagy
hévvel vetették bele magukat a játék-
ba. A küzdelmet végül a legharco-
sabb csapat nyerte, Somogyvár. 
A mieinknek meg kellett elégedni 
a bronzéremmel. Javításra a jövô
évben lesz lehetôség. Addig is,
HAJRÁ FENYVES! 

Gyanó József

Tavaly hagyományteremtô céllal, a
Fonyódi Múzeum munkatársaival
megvalósítottuk egy már évek óta
dédelgetett elképzelésünket a két
település – Fonyód és Bala ton -
fenyves – helytörténetének kölcsö-
nös megismertetésérôl. Tavaly októ-
berben hozzánk látogattak a fonyódi-
ak, idén mi látogattunk hozzájuk.

Vendéglátóink a Milleniumi Kettôs ke -
resztnél vártak bennünket. Innét
indult a séta Varga István helytörté-
neti kutató vezetésével végig a
Bartók Béla úton, a Kossuth erdôn
keresztül az iskola elôtti kopjafáig,
majd a múzeumig. A bélatelepi villa-
sor épületei, építtetôi, hajdani és
jelenlegi tulajdonosai, akik hol jó, hol
rossz gazdák voltak, elevenedtek
meg a délután folyamán. 
Helytörténeti sétánk állomásaként az
általános iskola elôtti kopjafánál
mécsest gyújtottunk az aradi vérta-
núk tiszteletére. 
A múzeumban vendéglátóink a Ba -
laton történetét bemutató kisfilmet
vetítettek, majd megvendégeltek ben-
nünket. Kötetlen beszélgetések során
már a jövô évi terveink is körvonala-
zódtak, amelybe szeretnénk bevonni
más települések képviselôit is. 
Köszönjük a figyelmes, tartalmas
programot a múzeum munkatársai-
nak: Pomozi-Fehér Jennifernek,
Horváth Helgának, Patkó Editnek,
valamit Varga Istvánnak. 
Találkozunk 2020-ban is!

Szabó Zoltán János karádi
származású kaposvári festô-
művész „Színek és hangula-
tok” című kiállítása nyílt meg 
a Községháza nagytermében. 
A tárlatot dr. Laczkó András iro-
dalomtörténész nyitotta meg
Lombár Gábor polgármester
köszöntôje után. A kiállítás
november 25-ig tekinthetô meg
a Polgármesteri Hivatal nyitva-
tartási idejében.

Színek és 
hangulatok

Helytörténeti
séta
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