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Szent és dicsô imaalkalmon voltam nemrég
Budapesten, hogy ébredjen fel a szívünk, ébredjen a
város, hogy ébredjen az ország. Ébredjen, és kiált-
son, hogy „Jöjj Uram Jézus!” A szünetben folyó
ügyeimet intézni akarván hosszú sor kígyozott a 
kicsiny helyiség elôtt. Türelmetlenül toporogtam.
Egyesek maguk elé akartak engedni, hátha sürgôs,
de megnyugtattam ôket, hogy igazából csak utálok
várakozni.
Elegem van, hogy mindig mindenre várni kell. 
Elképzeltem az orvosi rendelôt, ahol órákat várok egy
eredményért, elképzeltem azt a 9 hónapot, amikor
várok arra, hogy meglássam az arcát, elképzelem
magam idôs fekvô betegként, hogy várok az unokákra
(nem arra, hogy jöjjenek, csak egy telefonra, hogy
még élnek, az sem baj, ha nem kérdezik meg, hogy
hogy vagyok, csak hívjanak fel egy percre, hogy hall-
jam a hangjukat). Elképzeltem, hogy éhes vagyok, és
a pincér meg a szakács szöszöl a kajámmal, én meg
beírnék legszívesebben a vendégkönyvbe. Vissza -
idéztem a svájci autópályát, ahol a másfél órás út lé -
pésben 6 óra volt, pedig hazafelé tartottunk az amúgy
is 15 órás úton három gyerekkel, vagy a határátkelést
7 órán át fél kilométeren, amikor Kár pátaljáról jöttünk
vissza a gyülekezettôl. 
Elegem van. Engem aztán ne várakoztasson senki.
Az advent az eljövetel ideje. Póriasan: várakozás.
Vajon nekem ez sem kell? Miért várnék Jézusra,
hogy visszajöjjön (kb 2000 év várakozás után vajmi
elképesztô és mondhatni váratlan lenne), és akkor
mit csinál? Várjak még az ítélôszék elôtt is, mikor a
hosszú sor legvégén fogok állni, és mire kinyitja az
élet könyvét és sorra kerülök? 
Mire várok? Igazságra, békére, nyugalomra, csend -
re, percekre? Arra, hogy legyen már vége? Hogy jus-

sak be, hogy megkapjam, hogy túléljem, hogy foly-
tasssam azt, ahol abbahagytam?
A hosszú sorban az emberek beszélgettek, ismerték
egymást, nem türelmetlenkedtek. A hosszú sorban
álltam és gondolkodtam. Eszembe jutott, hogy akár
folytathatnám az imát is. A várakozásban akár meg -
szólíthatnék valakit, hogy milyen neki most, milyen az
élete, hol van most Krisztus. 
Az eljövetelben akár készülhetnék is arra, hogy ün -
neplôben legyek, mikor jön: fésülködhetnék, kimos -
hatnám a ruhám, feldíszíthetném a lakást. Vagy
inkább csak üljek le, és várjak arra, hogy kész legyek
meghallani, hogy Ô mit akar tôlem? Csak legyek
türelmes? Éljek úgy ma is, mint aki tudja, hogy Ô már
itt van, velünk és bennünk, általunk és nekünk.
Jöjj Uram Jézus! Jöjj el hamar! (Halász Noémi)

Lackfi János: Várakozás
Az az igazság, hogy jónak lenni unalmas,
ülni leeresztett kézzel, csorgó nyállal,
bambán mosolyogva, és várni a Karácsonyt.
Mondjuk a jóság annak unalmas leginkább,
aki még nem próbálta, csak elképzeli.
Ugyanis ha kicsit is jó akarok lenni, 
mindig van egy jó ötletem meg ezer még jobb,
menni kell a hulló hóba imádkozni,
valakinek segíteni, jóhírt olvasni, hallgatni,
jó zenébe fejest ugrani, szeretni azt, aki a miénk,
gondoskodni a rám bízottakról, meghallani, kiket
bíznak rám még nap mint nap, megkeresni ôket,
foglalkozni velük, adni, töltekezni, szemlélni,
ha kicsit is jó akarok lenni, meghalni sincs idôm.

BOLDOG KARÁCSONYT 

KÍVÁNUNK 

MINDEN 

KEDVES
OLVASÓNKNAK!
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A községházáról jelentjük     
November 28-án, az év utolsó munkaterv szerinti képviselô-testületi ülésén 
13 na pirendet tárgyaltak a képviselôk. Elfogadták a a Kisfenyô Óvoda be- 
számolóját. Elfogadták a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történtekrôl.
Döntöttek a „Balatonfenyves–Buzsák–Csisztapuszta kisvasút fejlesztése”
megnevezésű projekt beszerzéseinek lebonyolításáról, elbíráltak egy lakás -
célú támogatás iránt benyújtott kérelmet (egy fenyvesi család felújításra kért
és kapott 300 000 Ft kamatmentes kölcsönt). Elfogadták a jégpálya bérleti 
konstrukciójára, a 2020. évi hókotrásra és síkosságmentesítésre, a jövô évi
üzletbérleti díjra elôterjesztett javaslatot.
Elfogadták a Pelso-Kom Hulladék gaz dál kodási Nonprofit Zrt. Balaton feny -
vesen 2019. évben végzett közszolgáltatási tevékenységérôl szóló tájékoz -
tatóját, valamint a Jogi és a Gazdasági Bizottság ajánlása alapján a belsô 
ellenôrzés 2020-as ütemtervét és a megbízási szerzôdést az eddigi belsô elle-
nôrrel, Kahó Ildikóval.
Módosította a testület a szippantott szennyvíz begyűjtésérôl szóló rendeletét,
a lakosságnak változatlan díjért történik ez a szolgáltatás.
A Somogy Megyei Kormányhivatal ismételt kérdésére válaszolva a képviselők
úgy döntöttek, hogy nem kívánják megváltoztatni az Úttörő és a Kisdobos utca
nevét. A Gyermekeinkért Balatonfenyves Alapítvány kuratóriumába dr. Bárdi
Gábort delegálták. 

INGYENES 
számítógépes képzés
16–65 év közöttiek részére!

Az okoseszközök világában segít eligazodni a KATEDRA Nyelviskola új ingye-
nes képzése Balatonfenyvesen. A „Digitális szakadék csökkentése” című
támogatott program résztvevôi elsajátíthatják a számítógép, a laptop, a tablet
és az okostelefonok használatát. A GINOP keretében elindult országos projekt
célja a lakosság digitális kompetenciájának növelése, mely ösztönzi a társa-
dalmi felzárkózást segítô további felnôttkori tanulást, és a munkaképes korú
felnôtt lakosság körében hozzájárul a foglalkoztathatóság javításához, hiszen
a közeljövôben minden álláshely betöltéséhez szükség lesz valamilyen szintű
digitális készségre. 
A képzési program gyakorlatias, a kurzus az alapoktól indul, az internetes
böngészés világától elvezet egészen a képek, fájlok digitális eszközökre men-
téséig, a levelezôrendszerek, ügyfélkapu használatáig. A jelentkezôk könnyen
megtanulják, hogyan regisztrálhatnak a közösségi oldalakra (Facebook, 
In stagram, Twitter) megtanulják az ingyenes telefonálást, üzenetküldést (Mes -
sen ger, Viber, Skype, Whatsapp), információk, képek, videók megosztását. 

A kezdô szintű képzés 35 órás, és ezt követi a haladó szintű 
tanfolyam szintén 35 órában. 

Az új INGYENES számítógépes kurzusokról érdeklôdni 
a következô elérhetôségen lehet:

Könyvtár Balatonfenyves
8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 40.

Tel.: +36 85/887-651
E-mail: konyvtar@balatonfenyves.hu

A tanfolyam megfelelô számú jelentkezô esetén januárban indul.
Jelentkezési határidô: december 6.
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2020 januári számunk lapzártája
2020. január 5.

Lombár Gábor lett
a Balatoni Szövetség 
új elnöke
A Balaton régió önkormányzatait
tömörítô Balatoni Szövetség decem-
ber negyedikei tisztújító közgyűlésén
Lombár Gábort, Balatonfenyves pol-
gármesterét választották elnöknek,
aki Balassa Balázst, Szigliget polgár-
mesterét váltja a tisztségben, öt éves
mandátummal. 

Háziorvosi rendelés

Dr. Veress Zsolt
háziorvos

Balatonfenyves, Bocskai tér 1.

Rendelési idô:
Hétfô: 08.00–11.30 óráig
Kedd: 08.0–11.30 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: 12.3–13.30
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

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
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Ez történt az Ezüstfenyô 
Egyesület háza táján…
Október 17-én verôfényes ôszi napon egyesületünk vezetôsége egy napos,
tartalmas kirándulást tervezett a Tapolca–Veszprém–Tihany útvonalon. A prog-
ram laza sétával kezdôdött a Tapolcai tó körül. Utána Veszprémbe indultunk,
ahol a sok látnivalónak alig értünk a végére. Megnéztük a XI. századi ron della
stílusban épült, a XIII. században a gótika szellemében újjáépített Szent
György kápolnát, ahol Szent Imre herceg a tisztasági fogadalmát tette. A rom-
jaiban is gyönyörű kápolna, a Gizella kápolna, az érseki palota fôegyházme-
gyei gyűjteménye a csillogó koronázási ajándékokkal, a Gizella királyné által
adományozott koronázási palást üvegre festett másolata, a Szent Mihály fô -
székesegyház méltóságteljes pompája, a várnegyed mellvédjérôl látható
pompás kilátás valósággal elvarázsolta szívünket. 
De nem volt még vége az élményeknek. Sokan közülünk még soha nem lát-
ták Tihanyban az apátsági templomot hihetetlen színekkel selyemre festett
akvarelljeivel és lenyűgözô kilátással a Balatonra. Élményekkel gazdagodva
és feltöltôdve érkeztünk haza. Köszönjük ezt Egyesületünk vezetôségének, a
profi szervezésnek.
Még ki sem pihentük a hosszú út fáradalmait, október 19-én a Tabon rende-
zett megyei gálán énekkarunk balatoni népdalcsokorral, tánccsoportunk
„Somogyi kanásztánc és ugrós” című műsorával szerepelt várakozásunknak
és a próbáknak megfelelôen nagy sikerrel. 
November 9-én a kórusok és szólisták megyei gálájának bemutatóján Török
Kata népdalcsokorral varázsolta el a közönséget. A rendezvény után Stikel
János, a Nyugdíjasok Megyei Szövetségének elnöke kiemelt dicséretét fejez-
te ki Katinak és az Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesületnek a hosszú évek óta 
tartó kiemelkedô teljesítményéért. 
November 16-án a Mesztegnyôn rendezett hagymányôrzôk megyei gáláján új
műsorszámunkkal, a „Nyársdugás” című hagyományôrzô népi játékkal szere-
peltünk, melynek fogadtatása minket is meglepett. A vaskos paraszti humor-
ral fűszerezett jelenettel a szomorú idô ellenére sikerült nemcsak mosolyra, 
de hangos hahotázásra is fakasztani közönségünket, ezt ôk többször is nyílt-
színi tapssal jutalmazták. 
Baranyai Éva hagyományos viseletben saját gyűjtésébôl való vallási énekeket
adott elô megható átérzéssel. Stikel János úr kiemelt dicsérettel ismerte el
munkánkat. A rendezvény az Oklevelek kiosztásával és Mesztegnyô önkor-
mányzata által biztosított finom ebéddel zárult. 
Köszönjük Balatonfenyves önkormányzatának, hogy buszukkal számunkra az
utazást több alkalommal is megkönnyítette. (RODODENDRON) /T.A./ 

Egyházak
Fonyód-Balatonfenyvesi Református

Missziói Egyházközség
Minden vasárnap 9.30-tól istentisztelet

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

elérhetôségeken:
Lelkipásztor: 

Halász Noémi, 30/491-7241
halasz.lelkesz@gmail.com,

web: vizmellettifa.org

Árpád-házi Szent Erzsébet
Plébániatemplom
péntek 18.00 óra

vasárnap 08.00 óra
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/

Adventi Pásztorjáték
December 21-én, szombaton, 14 óra-
kor adventi szentmise és – műsor lesz
a Balatonfenyves – alsói Szűz Mária
Szíve templomban, melyre minden
érdeklôdôt szeretettel várunk! A szent -
misét követôen balatonfenyvesi gye-
rekek pásztorjátékot adnak elô és
zenei műsort mutatnak be. A műsor
után a szomszédos plébánián foga-
dást tartunk.

A Fekete István 
Általános Iskola
versenyeredményei
Buzsákon a JÁRÁSI NÉPDALÉNEK LÉSI
VERSENYEN a következô szép eredmé-
nyeket érték el tanulóink:

Szóló ének
Kemény Johanna 6. osztály II. hely

Duett
Kemény Johanna 6. osztály II. hely
Szilasi Liza 6. osztály 

Kamara kórus
Buza Ilka 5. osztály
Kemény Johanna 6. osztály I. hely
Szilasi Liza 6. osztály
Zrínyi Sára Dóra 6. osztály
Felkészítô tanárok: Gyanó Józsefné,
Szabó Mónika
Gratulálunk! Büszkék vagyunk Rátok!
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Rengeteg tombolatárgyat kaptunk, 
az alábbi felajánlóknak köszönjük:
Hegedűs Józsefné Dr. – Turul Gyógyszertár, So mogyi
Zsolt és családja – Balatonkeresztúr, Mona Virága –
Balatonlelle, Ország Sándor képviselô, Misák Zsolt és
családja, Hackl Szilvia, Schäferné Bándi Zsuzsa –
Fonyód, Vozik Lajos és családja, Pilsner Bt., Gál
Anikó, Stefán Kft., Horváth Attila – Kukorica Csárda –
Balatonújlak, Hori-Masszázs, Fenyves Yacht Club, 
VS Liget Kft. – Zöldkert Ven déglô – Schäfer Péter kép-
viselô, Gyurákovics Rózsa, Török Attila és családja,
Somogyi István alpolgármester és családja, Magyar
Zoltán, Slezák János és családja, Kristinus Borbirtok,
Fritz Zsolt és családja, Lepenye Tamás – Szôlôskert
Vendéglô, Horváth család, Barka-Horvai Réka, Kovács
Krisztina Papír-Írószer – Fonyód, Fenyves Internet
Kávézó – Ambrus Attila, Gyergyák Jánosné, Bréda
Márta, Mezgár Katalin és Zsiga Csaba – Teker Club
Fonyód, Makai Szilvia Hajstúdió, Katona Réka,
Baldauf Tünde manikűrös, Ari Papírbolt – Fonyód,
Schelhammer család, Kozma Andrea, Halker Kft. –
Balaton boglár, Németh Patrik, Pécsek Zoltán, Hackl
Mónika, Pernecz József, Gáti Ferenc és családja,
Andris Kata Fotó, Asztalos Krisztián és családja,
Kottán Cukrászda – Kéthely, Bakó László, Sánta
Fatime, Barka Attila, Megoldás Ingatlanközvetítô Iroda
– Lukács Artúr, Szivárvány-Tex Kft., Kardos Andrea,
SM Kozmetika – Szűcs Marianna, Erôs Antal, Superál
ABC, A Konyhám – Szikra Gabi, Padlás Bisztró –
Fonyód, TKP – Magori Bea, Tomisa Tibor, Dr, Bárdi
Gábor képviselô, Potecz Csaba, Giber Gábor és csa-
ládja, Parti Zóna – Haszon Zsolt képviselô, Fenyvesi
Horgász egye sület, Balatonfenyves Mosoda Bt., Pelso
Caffe Piz zéria – Fonyód, Balatonkeresztúri – Bala ton -
máriai Sportegyesület, Angelit Szépségszalon –
Lombár Noémi, Klujber Péter és családja, Lions Club
– Fonyód, Sipos Higiénia Kft. – Keszthely, Pocika
Vendéglô – Buni Attila – Fonyód, Zsoli ABC, Wimmer
Attila, Balatonfenyves Község Önkormányzata, NEKA
– Balatonboglár, Marcali Építô Kft. – Pandúr Tibor,
Laskai Tímea Fodrász- és Hajstúdió, Carlo Gyógy -
masszôr – Fonyód, Horváth Tibor Yumeiho masszôr,
COOP ABC Balatonfenyves, Fekete István Általános
Iskola Szülôi Munkaközössége, Magyarhoni Péter és
családja, Ezer-ötlet Dekoráció – Buza Barnabás,
Keresztúri Kertészet – Gál László, Nyári ABC – Stamler
József, Pernecz Péter és családja, Posza Józsefné,
Lukácsi Kamilla, Mártonné Szanyi Tímea, Szanyi
Gábor és családja, Máté Szabina.
A rendezvény szervezésében és sikerében, kiemel-
kedô szerepe volt a Szülôi Munka kö zösség tagjai-
nak: Fritzné Mészáros Veroni kának, Takács And -
reának, Barka-Horvai Réká nak, Somogyi-Bakon
Zsuzsannának és Schel hammer Nikolettának. 

KÖSZÖNÖM A MUNKÁTOKAT, GYERMEKEINK ÉS
AZ ÓVODA ILLETVE BÖLCSÔDE DOLGOZÓINAK
NEVÉBEN IS!

Hackl Szilvia 
intézményvezetô

Az óvodás és bölcsôdés gyermekeinkért rendezett
bálunkat, november 16-án tartottuk. A BKV Üdülôben
már otthonosan mozgott a közel 150 fôs vendégsereg,
akiknek ez úton is köszönjük a pontos megjelenést!
Hosszú szervezés és sok-sok munka elôzte meg a
bálunkat, mely az idén minden szempontból kiemel-
kedôre sikeredett, mind a hangulatot, mind a részt -
vevôk létszámát mind a bevételt illetôen! Köszönjük
mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez!
A szülôk és dolgozók, rekordidô alatt összeadták a va -
csora nyersanyagszükségletének nagy részét, mely-
bôl a Polgármesteri Hivatal konyhájának dolgozói illet-
ve a Hubertus Hof Landhotel konyhafônöke – Cser
Zoltán – készített fantasztikus vacsorát. Köszönjük
Kozma Sándorné élelmezésvezetô és Cseke Gabriella
szálloda-vezetô támogatását! Az angus marha húsát 
a Hubertus Agráripari Bt. jóvoltából fogyaszthatták el a
vendégeink. A bál helyszínéül szolgáló termet Lombár
Gábor polgármester úrnak valamint Kálmán Zsolt
úrnak köszönjük!
Természetesen idén is volt meglepetés-tánc, az óvoda
és bölcsôde pedagógusai illetve gyermekeink vállal-
kozó kedvű anyukái alkották a tánckart, akik nagy
sikert arattak műsorukkal.

Báloztunk
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Sporthírek
Karate
A hónap folyamán több sportversenyen
is részt vettek karatésaink. 
November 16.-án Tökölön rendezték
meg a Sziget Kupát, ahol 21 egyesület
több mint 200 versenyzôje mérte össze a
tudását. A fenyvesi versenyzôk jól szere-
peltek: Zrínyi Csanád 8 éves kata bronz,
kumite –32 kg bronz, Dömötör Zselyke 
7 éves kata arany, Ferbel Dominik 10 éves
kumite –45 kg ezüst éremet szerzett.
November 23.-án Szigetszent mik ló son
versenyeztünk, a 29. Hungarian Tatami
Karate Kupán, melyen 12 or szág több,
mint 700 versenyzôje vett részt. Sajnos
versenyzôink ezen a versenyen nem áll-
hattak dobogóra, de az elmondható, hogy
tisztes helytállást tanúsítottak. Legjobban
He gedűs Júlia szerepelt, aki két gyôzelem
után a késôbbi gyôztestôl kapott ki és
utána szoros pontozással, 3:2-re maradt
alul a bronzmeccsen.

Nagy napra virradtunk december 6-án! Végre eljött Mikulás napja! 
A nyüzsgô gyereksereg gyorsan elfogyasztotta a tízórait a kockás
terítôs kis asztaloknál, és már húzták is magukra a bundás csizmát,
meleg sapkát. Így indultak a vasútállomásra, ahol a Mikulás már
várta ôket. Somogyszentpálig énekeltek, mondókáztak közösen,
miközben a piros ruhás szaloncukrot osztogatott a kicsiknek.
Legnagyobb örömükre, a párás ablakokon át, még ôzikéket 
is láttak. A legnagyobb élmény mégis az volt, hogy a vonatról
leszállva, a Mikulással együtt sétálhattak vissza az óvodába! 
Ott már a bölcsisek várták izgalommal a nagy pillanatot, majd
továbbment a kiscsoportosokhoz és a nagyobbakhoz is beko -
pogott. Jól megtömött csomagokat adott át, mosolygott, dicsért,
ígéreteket csalt ki. Mindenkihez volt egy-egy kedves szava. Dolga
végeztével tovább ballagott, de megígérte: jövôre újra eljön! Várjuk
szeretettel!
Az élményt és a programot köszönjük az Ezüstfenyô Nyugdíjas
Egyesület Elnökének és tagjainak, a szervezést a Balatonfenyvesi
Turisztikai Egyesület munkatársainak, az utazást a balatonfenyvesi
kisvasút vezetôségének és munkatársainak! (H. SZ.)

Megjött a Mikulás!

Liba-nap az oviban
Tizenkettedik alkalommal rendez-
tük meg idén a Márton-napi vásá-
ros vígasságunkat az óvodában.
Évrôl évre sokakat mozgat meg e
rendezvényünk: óvodás, iskolás,
szülô, nagyszülô, szívesen válo-
gat a vásári portékák között, jót
mulat a vásári komédiások műso-
rán és jóízűen fogyasztja a liba-
zsíros kenyeret… Miután a tábor-
tűz melege átjárt bennünket, ke -
zünkben a lámpásokkal, elindul-
tunk a megszokott útvonalon.
Hangulatos, kellemes program-
ban lehetett része azoknak, akik
ellátogattak hozzánk. Köszönjük

a sok-sok apró ajándéktárgyat, a
Szülôi Mun kaközösség tagjainak
a szervezést és megvalósítást!
Fotókat az érdeklôdôk óvodánk
facebook oldalán találhatnak.

Labdarúgás
A FSE lelkes focistáival megnéztük a 
ZTE–DVSC mérkôzést. Sajnos támogató
jelenlétünk kevésnek bizonyult. A hazai
csapat alulmaradt a tudatosan játszó
debreceniekkel szemben. De nagy él -
mény volt!

Futsal
Marcali Kiss László Sportcsarnokban
rendezték meg novemberben a IV. kor-
csoportos futsal megyei Diákolimpia
kerületi döntôjét, melyen iskolánk csa-
pata negyedik helyezést ért el. 
Csapat tagjai: Baranyai Bálint, Blum
Barnabás, Bogdán Norbert, Dancs
Kristóf, Herbel Kornél, Márkus Bálint
László, Márton Mátyás, Orbán Barnabás,
Sólyom Márkó, Tóth Mátyás
Gratulálunk!
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó
mes ter vállalom régi tetôk felújítá-
sát, új tetôszerkezetek ácsolását,
fedését, valamint belsô burkolást
és gipszkartonozást, kerti pihe-
nôk, teraszok, kocsibeállók elké-
szítését. 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 végzett-
séggel, helyi lakosként segítek
régi tárgyai értékének megállapí-
tásában, ér téke sítési tanácsadás-
sal, díjtalan kiszállással. Tel.: +36
30/939-1039 Bózsing György
Dráva utca 70.

– Pernecz József ács-állványozó
vállalja régi tetôk felújítását, belsô
tetôterek, falak burkolását, tera-
szok, tornácok, autóbeállók, pa -
vi lonok készítését. Telefon: +36
70/347-0951.

– Pári Tamás villanyszerelô válla-
lom: 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. Telefon: +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, tisztítá -
sa, mosógépek, mosogatógé-
pek, elek  tro mos háztartási gépek
javítása Kránicz István telefon:
+36 30/904-4527 Bala ton feny -
ves. Hétvégén is.

– Gépi földmunka, fuvarozás, épí-
tôanyag 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 tele-
fon: +36 20/258-8600 Élôcsalik,

etetôanyagok horgászbotok sze-
relékek horgászfelszerelések.

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

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

– Házak, apartmanok, irodák, üzle-
tek, 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 ma -
tematika, kémia, fizika tantár-
gyakból. Te l.: +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, mázo-
ló. 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 mosó-
gép, 1 db centrifuga új állapotban,
1 db gáz szieszta palackos, 1 db
fa csónak 1 pár evezôvel, 1 db
olajradiátor. Tel.: 85/360-399.

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

– Eladó fenyôfa étkezô asztal két
paddal, hat személyes. Gye rek -
ülés autóba szerelhetô, többfunk-
ciós. Pára elszívó szekrénybe
építhetô. Vala mint két medencés
mosogatótálca, krómozott. Szô -
nyegek, párnák, plédek, pehely-
paplan, függönyök. Telefon: +36
20/917-4300.

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

– Eladó 2 db heverô, 2+1+1 dara-
bos ülôgarnitúra, 1 db gáztűz-
hely, 1 db akasztós szekrény, 
2 db kis méretű fotel. Tel.: +36
30/530-0240.

– Családi okok miatt eladó: 6 sze-
mélyes fehér műanyag asztal 

4 fehér székkel, 1 db benzines
közepes fű nyíró fűgyűjtô nélkül. 
1 db benzines nagy fűnyíró fű   -
gyűjtôvel, 1 db szobabicikli, 3.60-
as me rev falú úszómedence létrá-
val együtt, 1 db mű rattan kerti tá -
roló doboz, 1 db futball kapu háló-
val együtt, 1 db 1000 W 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 ke -
zelt szôlô vel, jó állapotú nádfe -
deles pin cével, a kisvasúti hídtól
300 m-re, a somogyszentpáli he -
gyen. Érd.: +36 20/569 9096.

– Szeretettel várok minden szépül- 
ni vágyó Hölgyet, Fonyódon az
Ady Endre. u. 7. szám (cipôbolt
mellett) alatti Angelit szépség-
szalonba. 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
bejelentkezés a +36 70/515-5463
telefonszámon vagy Facebookon
keresztül lehetséges.

– Óegyiptomi nyelvoktatás Bala -
ton ede ricsen. Jelentkezni lehet a 
gabtak@datatrans.hu elérhetô-
ségen.

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

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

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

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

– 3 darabból álló világoskék kony-
habútor rozsdamentes mosoga-
tóval, üveges felsô szekrénnyel
eladó. Ajándék: kinyitható kony-
haasztal, 2 db szék. Telefon: +36
30/362-8919.

– Eladó: fotelek, székek – hozzá
való asztalok 1000 Ft/db egység-
áron; jó állapotban lévô heverô
3000 Ft. Telefon: +36 30/863-
9293.

AP RÓ
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– Eladó 5 db zártkerti ingatlan
(1600 m2). Falu központjában
építési telek (2400 m2). Tel.: +36
30/863-9293.

– Eladó 1 db 500-as szalagfűrész,
1 db gyalupad. Tel.: +36 20/483-
4570.

– PEOGEOT Qab-50 felújított
terep robogó 2007-es, valamint
YAMAHA-125/50 2006-os nagy-
robogóimat eladom. Tel.: +36
70/602-5203.

– Új, fenyvesi gázóra szekrény
hozzá való állványzattal Potecz
ÁFÁ-s számlával érdekmúlás
miatt eladó. Telefon: +36 70/602-
5203.

– Eladó sarok ülôgarnitúra (215×
220), új sövényvágó, ke nyérsütô,
rozsdamentes edénykészlet (16
db-os), 12 személyes evôesz-
köz, Zsolnay süteményes kész-
let, szekrény, dohányzó asztal,
2X+-as szônyeg, XXL-es bôrd-
zseki. Tel.: +36 20/445-9730.

– Fenyvesen eladó :ta/magyar/ 3
lángos gáztűzhely kíváló állapot-
ban. Érd: +36 20/491-9702.

– Bébiszitterkedést vállalok egé -
szen piciktôl a kisiskoláskorú gye -
rekekig a hét bármely napján.
Keress nyugodtan a Face boo -
kon: Lelkó Bora, vagy az alábbi
e-mail címen:
borilelko@gmail.com.

JÓGA. Helyszín: Balatonfenyves,
álatlános iskola, idôpont: csütörtö-
könként 16.30-tól 17.30-ig. TUDA-
TOS MOZGÁS HELYES LÉGZÉS
STRESSZOLDÓ RE LAXÁCIÓ Meg -
ismerjük a jóga alapgyakorlatait,
amelyek fiatalsággal, hajlékonyság-
gal és életerôvel látják el a gyakorló-
kat. Az ászanák gyakorlásával felfris-
sülünk, feltöltôdünk. A szabályos lég-
zéssel megtisztítjuk a tüdôt, a vérára-
mot, a szerveket, lecsendesítjük a
gondolatainkat. A relaxáció során
elengedjük az izmainkban, az
elménkben és az érzelmeinkben fel-
halmozódott feszültségeket. 
A foglalkozás ingyenes! Szük séges:
kényelmes szabadidôruha, jóga mat-
rac (polifoam), pléd. Érdeklôdni: +36
20/385-1890. Sze  retettel várok min-
den kezdô és gyakorló jógást! ZsuzsiA hirdetések közzététele díjmentes, a hirdetések tartalmáért felelôsséget

nem vállalunk!

Turul Gyógyszertár

8646 Balatonfenyves, 
Bocskai tér 1. 85/560-012

Hétfô: 8.00–17.00
Kedd: 8.00–17.00

Szerda: 8.00–17.00
Csütörtök: 8.00-17.00
Péntek: 8.00–17.00

Szombat: 8.00–17.00
Vasárnap: Zárva

Gyógyszertárak 
ügyeleti rendje:

November 25–december 1. 
Mária Gyógyszertár Balatonlelle

December 2–8. Arany Kígyó
Gyógyszertár Balatonboglár

December 9–15. 
Isteni Gondviselés Gyógyszertár

Fonyód
December 16–22. 
Turul Gyógyszertár 

December 23–29. Magyar Korona
Gyógyszertár Balatonlelle

December 30–2020. január 5.
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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