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Home Office. Otthon végzett munka. Ha nincs
rendkívüli helyzet, ami arra kényszerít munkáltatót
és munkaadót, hogy utóbbi ne gyűjtse együvé
alkalmazottait nap mint nap, elôbbi távol tarthassa
magát a kollégáitól, önmaga vagy a közösség
védelmében, a 21. századi mindennapokban sem
kizárt, hogy a cégtársadalom ezt a megoldást
választja. 
Két dolgot kell ehhez az alaptézishez feltétlenül
hozzá tenni. Az egyik, hogy nem minden munka-
helyen és munkakörben alkalmazható ez a szerve-
zési-termelési mód szer.
A másik, hogy felké-
szültségünk és felsze-
reltségünk országon-
ként, olykor – mint
nálunk – vidékenként
egymáshoz képest je -
lentôs s lehangoló elté-
réseket mutat. 
Március közepétôl kis -
iklott eddigi pályájáról a
világ. 
Az így vagy úgy kötele-
zô távolságtartás egész-
ségünk megôrzésének,
megvédésének elsô
szá mú parancsa lett. A járvány elsöpörte az addig
bebetonozott gyakorlatnak tűnô személyes kap-
csolatokat, mindenhol és mindenki azt keresi,
hogyan tarthatja fenn egzisztenciáját úgy, hogy
munkapartnereivel nem találkozik.
Kezdetben, ha parancsokat vagy tájékoztató tartal-
makat kellett megosztanunk egymással, úgy, hogy
a személyes érintkezés valami okból lehetetlenné
vált, levelet, táviratot küldtünk. Nulla interaktivitás.
Késôbb telefonon, még késôbb képkapcsolati
technikákkal kvázi-személyesen is beszélgethet-
tünk már. Utóbbinak technikája és elérhetôsége
csak a legutóbbi egy-két évtizedben izmosodott
meg olyan mértékig, hogy szinte mindenre alkal-
mas – már ahol a távkapcsolat a célzott tevékeny-
ségre egyáltalán használható. 
Március közepe óta azzal szembesül a magyar tár-
sadalom – és persze a fenyvesiek is –, hogy meg

tud-e birkózni ezzel a kihívással, s ezen belül azzal,
alkalmasak vagyunk-e arra, hogy profi módon
használjuk és hasznosítsuk ezt az majdnem vado-
natúj eszközrendszert. Hogy túléljünk!
A szembesítés legtöbbünket kellemetlenül érinti.
Akár ha csak a jelenségkör technikai hátterét 
vizsgáljuk. S élénk a különbség az egyes kor- 
osztályok között. Gyerekeinknek (unokáinknak)
sokkal inkább kézre áll ennek az eszközrendszer-
nek el- és befogadása, mint mindenki másnak, aki
nem ebben a világban szocializálódott, nem a leg-

utóbbi tíz-húsz
évben tanult meg
így (is) tanulni,
tájékozódni, ne -
tán dolgozni. 
El kell fogad-
nunk a tényt,
mostanra kiala-
kult az új munka-
kultúra, bár so -
kunknak nehe-
zünkre esik eh -
hez alkalmaz-
kodni. De ha a
szűken vett tech-
nikai (és értel-

mesen elrendezett szervezési) feltételek a rendel-
kezésünkre állnak, nincs semmi akadálya, hogy,
mert kell, hetven évesen is felzárkózzunk. 
Lehet az is viszonyunk mérlegelésének kedvcsi-
náló szempontja, hogy esélyt kaptunk felgyorsítani
a folyamatot, amit az új évezred vitathatatlanul elin-
dított, s nem kétséges, kiteljesít. Esélyünk van arra,
hogy ledolgozzuk a személyes és a történelmi
lemaradást.
Ennek érdekében kell közösségi s személyes erô-
feszítéseket tennünk, s nem idegenkedve utálni a
képernyôt meg a billentyűzetet. Kárunkra nem lesz
semmiképpen, ha próbát teszünk magunkkal,
ezekben az embert próbáló idôkben. 
Eljött a családi kurzusok ideje. Nem szégyen tanul-
ni attól se, aki életkorát tekintve talán a derekunkig
se ér. 

(B. P.)
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Tájékoztató 
a koronavírus kapcsán elrendelt
veszélyhelyzethez kapcsolódó

intézkedésekrôl

1. A 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet
2.§-ban kapott felhatalmazás alapján
a Kisfenyô Óvodában és Mini
Bölcsôdében 2020. március 17.
napjától a polgármester rendkívüli
szünetet rendelt el. Igény szerint a
gyermek felügyeletét az intézmény
ellátja. Egyeztessenek Hackl Szilvia
igazgató asszonnyal (+36 70/385-
7019), bfenyvesovi@gmail.hu
2. A Balatonfenyvesi Polgármesteri
Hivatalban 2020. március 16. napjától
a személyes ügyfélfogadás – rendkí-
vüli esetek kivételével – szünetel. Errôl
külön hirdetményt tettünk közzé.
3. A gyermekétkeztetést, szociális
étkeztetést és az idôsek gondozá-
sát az önkormányzat továbbra is biz-
tosítja, kiemelt figyelmet fordítva az
idôs korosztályra.
Kérjük Önöket, hogy akinek segít-
ségre van szüksége jelezze a tanya-
gondnokunknak (tel.: +36 30 356-
0915) vagy a balatonfenyves@bala
tonfenyves.hu e-mail címen illetve a
+36 85 560-158 és +36 85 560-159
telefonszámokon.
Köszönjük közreműködésüket, a tá -
jé koztatóinkat az elrendelt intézkedé-
sek függvényében folyamatosan fris-
sítjük.
Balatonfenyves, 2020. március 16.

Lombár Gábor sk.
polgármester

Gyógyszertárak ügyeleti rendje:
2020. június 1–7.

Turul Gyógyszertár 
2020. április 27–május 3.

Magyar Korona Gyógyszertár
Balatonlelle

2020. május 4–10.
Három Királyok Gyógyszertár

Balatonboglár
2020. május 11–17.

Mária Gyógyszertár Balatonlelle
2020. május 18–24.

Arany Kígyó Gyógyszertár
Balatonboglár

2020. május 25–31.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár Fonyód

Ügyeleti idô zárástól 
az alábbi idôpontokig:

2020.01.01–06.30. H–P 20:00 óra,
szombat:14:00 óra, vasárnap és

ünnepnapokon: 12.00 óra
2020.07.01–08.31. H–V 22:00 óra,
2020.09.01–12.31. H–P 20:00 óra,
szombat:14:00 óra, vasárnap és

ünnepnapokon:12.00 óra

Lombár Gábor a járványról
Május negyedikétôl új helyzet kereteit rajzolják ki a jogszabályok, enyhül
a járványügyi szigor – Budapesten, Pest megyén kívül – az ország egész
területén. Így természetesen Fenyvesen is. 

– Nem felhôtlen az örömöm, aminek nyilvánvaló oka, hogy egyáltalán nem
múlt el a veszélyhelyzet. Hivatalosan is elhangzik, hogy nincs vége a történet-
nek, nem tudok róla, hogy ha mi lazítunk, a vírus is lazít, a helyzet még talán
hónapokig nem jut nyugvópontra. E közben pedig nincsenek eszközeink,
hogy ellenôrizzünk, intézkedjünk, betartassuk a vonatkozó szabályokat. Tulaj -
donképpen az egyetlen, ebbôl a szempontból a kényszerítésre is felhatalma-
zott rendôrség se tehet sokat. Teljesen életszerűtlennek tartom, hogy kimen-
jenek a strandra, s elkérjék a lakcímkártyát bárkitôl is, vagy másutt a közterü-
leten. Nem is beszélve arról, hogy a vonatkozó jogszabály „alapos indokhoz”
köti, ha egy fôvárosi család elhagyja az otthonát, s mondjuk meglátogat ben-
nünket, de eddig még sehol sem olvastam-hallottam, mi számít alapos oknak.
A tény az, hogy senki se ellenôrzi azokat a gépkocsikat, amelyek elhagyják
Budapestet, útközben se állít meg senkit ezért senki, s nyilvánvaló, hogy itt
nálunk, az ideérkezôket, mi se fogjuk kifaggatni. Annál kevésbé, mert, ha ki is
derül, honnan jöttek, ennyiben marad az intézkedés. Többre-másra nincsen
jogunk. Még kevesebb azokkal az ingatlantulajdonosokkal kapcsolatban, akik
indokoltan érkeznek hozzánk mostanában már rendszeresen, a tulajdonuk-
hoz, nyaralóikhoz, akár pihenni, vagy éppen dolgozni.
– Marad a figyelmeztetés, a tájékoztatás.
– Amit tudunk, mindent megteszünk. Az üzletekben ellenôrzik a maszkvise-
lést, s figyelmeztetnek. Közterületen a csoportosulást tiltjuk és ellenôrizzük. 
A kötelezô védôtávolság betartására figyelmezetünk. A szépkorúak csak 9 és
12 óra között jöhetnek nálunk is vásárolni. Az itt élôkkel nincs semmi problé-
ma, ezeket az elôírásokat mindenki betartja. A hosszú hétvégék vendégsere-
ge sajnos kevésbé. Sokan gondolták úgy, hogy családi program bármikor és
bárhogy vásárolni. Még az is elôfordult, hogy civakodásba torkollott az udva-
rias figyelmeztetés. Strandjaik szabadvizek, látogathatóak lettek. Hétvégéken
eddig lezárhattuk a három nagystrandot, a kikötô keleti mólószárát, most leg-
feljebb arra hivatkozva tanácsolhatjuk a fürdôzni vágyóknak, hogy egyelôre ne
látogassák ezeket a partokat, mert minden esztendôben csak június 15-én jön
el a hivatalos nyitás napja. Ami meg még odébb van. 
– Hogyan érintik Fenyvest azok az elvonások, amelyek apasztják büdzsénket?
– Általánosságban az a helyzet, hogy a balatoni települések működése-
működtetése finanszírozásában már eddig is – települése válogatja – tíz-negy-
ven százalékos luk keletkezett a vészhelyzet hónapjaiban. Az állami elvonások
elviszik a parkolási díjat, az idegenforgalmi adónkat, az iparűzési adót. Feny -
ves esetében ez, a teljes szabadon felhasználható költségvetési fôösszegnek
mintegy a húsz százalékát jelenti. Súlyos összeg, mintegy százmillió forint. 
És azt még nem tudjuk, mi derül majd ki, ha elkészül a mérleg, hányan vesz-
tették el a községbôl a rendszeres jövedelmüket, hányan szorulnak rá közsé-
günkben valamiféle segélyre. Amit nekünk kell elôteremteni. Éppen emiatt
kezdeményezi a Balatoni Szövetség, tegye lehetôvé az állam, hogy az említett
bevételeknek húsz-harminc százalékát egy külön alapban tartalékolhassuk, 
s helyben használhassuk fel, he erre szükség volna. 
– Van kellemesebb hozadéka is a május negyedikei korlátozott nyitásnak?
– Megtanultunk home office rendszerben dolgozni, s várakozásunk ellenére
sikerült a hivatalnak, s általában a  hivatalos helyeknek átállni erre az üzem-
módra. Úgy látszik, bizonyos vonatkozásai a működésnek tartósan átállítható-
ak erre a szisztémára, s talán az ügyeleti rendszert – amit egyelôre fenntartunk
továbbra is – átmenthetjük majd a békeidôkre, rendezettebbé téve az ügyin-
tézést, az ügyfél-hivatal kapcsolatot. Idegenforgalomból élô vállalkozóink is
némi levegôhöz jutnak, üzleteik, bár némileg korlátozva, ismét kiszolgálhat-
nak, pénzt kereshetnek. Kellô óvatossággal, ideiglenes mederben tovább 
folyhat az élet. Remélve, hogy nem állja útját újabb gát, vagy éppen valami
me gint csak földcsuszamlásszerű változás. Fegyelemre és figyelemre hívom
fel minden fenyvesi s minden vendégünk figyelmét. Ha volt valaha bármi, ami-
rôl elmondhattuk, közös érdek, nos, ez az! 
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Háziorvosunk 
tanácsai
A megváltozott világunkban szeret-
nék néhány hasznos információt
megosztani balatonfenyvesi betege-
immel.
A rendelés online zajlik, ami azt je -
len ti, hogy mindenkinek minden
gyógy szerét felírjuk a felhôbe, ha
telefonon kéri azokat. Gyógyszerüket
a TAJ szám bemondásával bármelyik
gyógyszertárban kiválthatják.
Akinek panaszai vannak, keressen a
mobil számomon: +36 30/204-4597.
A telefonos konzultáció után eldön-
töm, hogy milyen további intézkedés
szükséges (gyógyszer, szakorvosi
vizsgálat stb).
Akinek felsô légúti tünete van: kö -
hög, náthás, lázas, esetleg ízületi fáj-
dalmai is vannak, okvetlenül hívjon a
nap bármely szakában. Ha a beszél-
getés alapján úgy ítélem meg, hogy

koronavírus lehetôsége is fennáll,
van lehetôség az otthoni mintavétel
elrendelésére. (Fájdalommal nem
járó nyálkahártya kenetvétel egy vat-
tás pálcikával.)
Balatonfenyvesen jelenleg igazolt
koronavírusos beteg nincs.
Viseljenek maszkot! A maszk viselé-
se azért fontos, mert azzal védhetjük
meg magunkat és azokat, akikkel
muszáj találkoznunk!  (Bolt, posta,
benzinkút). Itt szeretném felhívni a
figyelmet, hogy akinek ma még
semmi tünete nincs az is fertôzhet,
és ezt csak pár nap múlva tudja meg,
amikor esetleg belázasodik!
Kérek mindenkit, ne bagatellizáljuk el
a maszk hordását, mert lehet, hogy
az elutasításával olyan személyt is
megfertôzhetünk, aki akár belehal a
betegségbe!!!
Itt most nem az erôfitogtatásnak (én
nem vagyok beteg, akkor minek
nekem a maszk) van ideje, hanem a
józan észnek, és az embertársaink
tiszteletének, védelmének!

A háztartásokban alkalmazandó sza-
bályokról gondolom mindenki elég
tájékozott a médiából, de megemlí-
tek egy nagyon fontos dolgot. Min -
dig elôre vásároljunk több napra, s
amit megveszünk, ne nyúljunk hozzá
3 napig, így ha meg is volt az esélye
a vírus jelenlétének, az ez idô eltelté-
vel elpusztul (természetesen, ami
mosható mossuk meg, ha lehet alko-
hollal fertôtlenítsük). 
A legszükségesebb dolgokért érde-
mes csak kimozdulni, és mondjunk
le a nem életbevágó dolgokról (pél-
dául naponta friss kenyér, péksüte-
mény!!) A megfertôzôdés valószínű-
sége a bevásárlások számával nô,
tehát több napra vásároljanak. 
Mindenki számára nehéz, de a leg-
nehezebb a betegeknek és az ôket
ápolóknak a kórházakban!
Mi, akik egy csodálatos balatoni tele-
pülésen kényszerültünk karanténba,
adjunk hálát az Istennek, és ügyel-
jünk egymásra!

Dr. Veress Zsolt

Turizmus, túl a víruson 
Tervek, trendek, kilátások
Ez év elején szokott módon kezdett készülni a Ba -
latonfenyvesi Turisztikai Egyesület is az idei szezonra
– a debreceni Utazási Kiállítás sikeres díszvendégi
szereplése (ld. Fenyvesi Újság 2020. februári szám)
után nyári programajánlatunkkal, kiadványainkkal a
székesfehérvári és kecskeméti vendégkört céloztuk
meg. 
Február 27-én, csütörtökön kezdôdött a turisztikai
szakma legnagyobb seregszemléjének tartott buda-
pesti Utazás Kiállítás, melynek hétvégi napjain,
melyekre a családos látogatókat vártuk, már egyértel-
műen érezhetô volt a koronavírus-fertôzéstôl való
félelem, jelentôsen kevesebb érdeklôdô fordult meg a
rendezvényen.
A COVID-19 magyarországi megjelenése, terjedése,
majd pedig a járvány megfékezésére tett kormányza-
ti intézkedések nemcsak a napi munkavégzésünkre,
üzemelésünkre voltak hatással, hanem elgondolko-
zásra, átgondolásra is késztettek minket. Ahogy az
élet minden területén, úgy a turizmusban különösen
hangsúlyosan újra kellett gondolni, újra kellett tervez-
ni a céljainkat, eszközeinket, értékrendünket; most
ennek az ideje jött el.
Az elmúlt években megfigyelhetô volt az online mar-
keting térhódítása, ezzel együtt a hagyományos 
marketing tevékenységek szerepének csökkenése.
Jelen helyzetben ez még inkább felerôsödött: most
csak online módon tudunk kapcsolatot tartani máshol
élô családtagjainkkal, rokonainkkal, barátainkkal, 
érthetô módon leendô vendégeinkkel is. Fontos te-
hát megragadnunk az internet adta lehetôségeket,
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hogy folyamatosan kommunikálni tudjunk, fenntartsuk
az érdeklôdést településünk, szálláshelyünk, szolgálta-
tásaink iránt. Szórakoztató, ugyanakkor informatív üze-
netekkel, képekkel emlékeztetni lehet facebook-olda-
lunk követôit, vagy azokat, akik korábban érdeklôdtek
szolgáltatásaink iránt, netán foglalásuk volt vagy van:
létezünk, leszünk és amint lehet, várjuk ôket.
A különbözô turisztikai szervezetek komoly energiákat
fektetnek abba, hogy ebben a válsághelyzetben segít-
sék tagjaikat, a turisztikai szolgáltatókat: szálláshelye-
ket, vendéglátósokat, utazásszervezôket, a turisztikai
attrakciók üzemeltetôit. Kutatásokat végeztek tagjaik 
és az utazók körében is, a begyűjtött adatokat aztán
részben lobbi tevékenységben használták fel, részben
pedig megpróbálnak következtetéseket levonni, trende-
ket megfogalmazni a jövôbeni utazások tekintetében.
Új jelzô született: COVID-álló turizmust kell kialakítani! 
Mit is értünk ez alatt? Elsôdlegesen a biztonságot kell
hangsúlyozni, a vendégnek éreznie kell, hogy bizton -
ságos településre, biztonságos szálláshelyre érkezett,
bárhová is megy, bármit csinál, biztonságban van,
vigyázunk rá és az egészségére. Szálláshelyen a tiszta-
ság nem elegendô – magas fokú higiéniai elvárások-
nak kell megfelelni, és ezt kommunikálni is kell. Ta -
karítsunk tehát különös odafigyeléssel a szezonra
készülve és majd a vendégforgalom ideje alatt is. Most
még arra is van idô, hogy kifessük, megjavítsuk, átala-
kítsuk, lecseréljük, kifényesítsük, lesúroljuk – kis anyagi,
és nagyobb idôbeni ráfordításunk hamarosan meghoz-
za gyümölcsét.
Erôsödni fog az egymásrautaltság érzése: a szállásadó
tudatosítsa a vendégben, hogy számíthat rá, beszél-
gessen vele – ha kevesebb a vendég, relatív több idônk
lesz rájuk. Érezze, hogy egy közösséghez tartozunk,
összetartozunk, mintha családtag lenne – ugye, sok
helyütt eddig is így volt? Most csak jobban kell tu- 
datosítanunk ezt a vendégben, reklámozzuk ezzel ma -
gunkat!
Elôtérbe kerül az egészségtudatosság, egészségmeg -
ôrzés minden szempontból. Olyan szabadidôs prog-
ramlehetôségeket kínáljunk vendégeinknek, amelyek
ezt a célt szolgálják. Kedvezô adottságokkal rendel -
kezik e tekintetben településünk: gyalogos vagy kerék-
páros túrák a Nagyberekben (kis csoportokban, nagy
térben, tiszta, friss szabad levegôn) a nagy területű
strandok, ahol mindenkinek bôven akad hely, vagy a
kisebb, kevésbé ismert strandok, ahol eleve nincs zsú-
foltság – mind hívogatóak lesznek a turisták számára.
Saját egészségük megôrzése mellett a környezettuda-
tosság, természet- és klímavédelem is egyre fontosab-
bá válik az utazóknak. Kedvelni fogják a „zöld” közleke-
dési módokat, a szabad természetben eltölthetô idôt
(szervezett vagy nem szervezett módon).
Várhatóan július elején-közepén újraindulhat a balatoni,
fenyvesi turizmus, elsôsorban belföldi vendégekkel 
– óvatosabban, kisebb volumenben, másképp, mint ed -
dig –, de ha jól dolgozunk a következô két hónapban,
akkor számunkra kedvezôen. A Magyar TDM Szövetség
I. Online Országos Konferenciáján is elhangzott: a jár-
ványhelyzetben a vidéki turizmus lehetôséget kapott,
amit ha felismertünk, meg kell ragadni!
Kívánunk mindehhez további erôt, egészséget, kitartást
magunknak és Önöknek is!

Soltész Berta
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Anyák Napjára
A május hónap, programokkal teli, szorgos idôszak az
óvodában: közeleg a nevelési év vége, de még számot
adunk a képességekrôl, évzáróra, ballagásra készülünk,
iskolát látogatunk, szülôi értekezletet tartunk, kirándu-
lást, gyermeknapot szervezünk. Más programok is tar-
kítják a mindennapokat, de talán az egyik legmeghittebb
és legszebb ünnep az anyák napja. Ezt a napot mindig
a titkolózás jellemezte: titokban tanultunk verset és mon-
dókát, titokban készült az ajándék is. Ilyenkor mindig 
– máskor is de most különösen – cinkossá válik a gyer-
mek és az óvó néni, dadus néni. Együtt készülnek arra,
hogy meglepjék anyát és a nagymamát.
Ezt a köszöntôt, ami az édesanyáknak szól, itthon írom,
egyedül készülök arra, hogy felköszöntsem az anyuká-
mat és minden édesanyát. Nem lehetnek mellettem a kis
ovisok, de velem vannak, hogy elmondhassuk: az Isten
éltessen benneteket! Vigyázunk rátok, és tudatjuk, sze-
retetbôl sosincs hiány! Ne aggódjatok, ha az idônk nagy
részét játékkal vagy munkával töltjük, mindig szánunk
rátok idôt, megfogjuk a kezeteket, bevásárolunk, ügyet
intézünk néha sírunk és panaszkodunk, de az irántatok
érzett szeretetünk végtelen.
Mi, akik még együtt élhetünk az édesanyánkkal, napon-
ta láthatjuk egymást, sokat beszélgetünk, együtt neve-
tünk, recepteket cserélünk, folytatjuk a tévében látott
sorozatot a képzeletünk és a reményeink szerint. És
észre sem vesszük, hogy már mi magunk is anyák
vagyunk. Mert amikor édesanyánk közelében tartózko-
dunk, továbbra is csak az ô gyermeke(i) vagyunk. Úgy is
viselkedünk: szót fogadunk, vitatkozunk, ellent mon-
dunk, érvelünk és rábólintunk. Mosolygunk és hadako-
zunk, tanulunk és tanítunk. Letörlik a könnyeinket, bíz-
tatnak és erôt adnak. Egyek vagyunk, mint abban a
kilenc hónapban, a napnak minden percében. Anya nem
képes elszakadni a gyermekétôl, ha fizikailag messze is
kerülnek egymástól, akkor is, gondolatban a közelében
érzi magához. Emlegeti, beszél hozzá, emlékezik, félre
rak dolgokat, hogy majd legközelebb, ha megint itt lesz,
megmutathassa neki…
Az a kapocs és kötelék, ami anya és gyermeke közt léte-
zik, senki és semmi nem írhatja felül! Nehéz ezt szavak-
ba önteni, sokkal könnyebb érezni. De elengedni sem
lehet! Akik már nem találkozhatnak az édesanyjukkal,
bennük is ott él az irántuk érzett tisztelet és szeretet, az
emlék, az illat, a hang, a mosoly, a simogatás, a vigasz-
talás és biztatás. Isten éltessen minden édesanyát!
Vigyázzunk rájuk, óvjuk ôket! Szeressük, segítsük és
támogassuk, hiszen a legnagyobb ajándékot tôlük kap-
tuk: az életünket köszönhetjük nekik! És ne csak május
elsô vasárnapján, hanem a hét minden napján hívjuk fel
és szóljunk hozzá! Keressük és érdeklôdjünk. Hall gas -
suk meg szavaikat, szánjunk idôt rájuk, éreztessük, hogy
érezzék, mennyire fontosak nekünk. Mert amíg gyerekek
lehetünk, addig van édesanyánk is. 
Mivel az idei ünnep, a ballagás, a gyereknap valószínű-
leg elmarad, régi fotók közt válogattam. Megosztom az
olvasókkal a pillanatokat: örömöt, boldogságot, vidám-
ságot és emléket. (H. Sz.)
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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. Tel.: +36 30/951-
6569.

– Ha kerttel akad gondja, Schurcz
meg oldja! Kert épí tés, kertfenntar-
tás, ve szélyes fa kivágás. Tel.:
+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. Hét  végén 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
fe le lôs műszaki vezetést, építési 
e-napló-vezetést szakmagyakor-
lási jogosultággal vállalok: tele-
fon: +36 70/456-7216.

– 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, má-
zoló. 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 állapot-
ban, 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 
ép ít hetô. Vala mint két medencés
mo sogatótálca, krómozott. Szô -
nye gek, 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 lét -
rával együtt, 1 db mű rattan kerti 
tá roló doboz, 1 db futball kapu
hálóval együtt, 1 db 1000 W ref-
lektor. Tel.: +36 30/549-4851.

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

– ELADÓ egy 2124 m2-es zárt- 
kerti in gat lan, telepített, gondosan
kezelt 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 szé pül -
ni vágyó Hölgyet, Fonyódon az
Ady Endre. u. 7. szám (cipôbolt
mellett) alatti Angelit szépségsza-
lonba. Anti-aging kezelések, 3D
műszempilla építés, al kalmi
smink, Szôr te lenítés, Plas ma G
kezelés (hegek, striák, aknék és
rosaceás területek kezelé sére).
Hétfôtôl szombatig 9–18:00-ig
bejelentkezés a +36 70/515-
5463 telefonszámon vagy Face -
bookon keresztül le het sé ges.

– 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 szekrény,
fésülködô asztal. Telefon: +36
30/482-5155.

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

AP RÓ
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– 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. Tel.: +36 30/863-9293.

– 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 YAMA-
HA-125/50 2006-os nagyrobogói-
mat eladom. Tel.: +36 70/602-
5203.

– Új, fenyvesi gázóra szekrény hoz -
zá való állványzattal Potecz ÁFA-
s számlával érdekmúlás miatt el -
adó. Tel.: +36 70/602-5203.

– Eladó sarok ülôgarnitúra (215×
220), új sövényvágó, kenyér-
sütô, rozsdamentes edénykészlet
(16 db-os), 12 személyes evôesz-
köz, Zsolnay süteményes kész-

let, szekrény, dohányzó asztal,
2×3-as szônyeg, XXL-es bôrdzse-
ki. Telefon: +36 20/445-9730.

– Fenyvesen eladó: 1 db kémé-
nyes gázkonvektor Lampart
4 kw, kiváló állapotban. Érd.: +36
20/491-9702.

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

– Eladó: 6 db kényelmes kialakí -
tású, króm vázas szék, szürke 
textil bôr kárpittal és 1 db 3 lán-
gos MORA gáztűzhely. Érd.: +36
20/383-5206.

– Eladó: 1.4-es, benzines VW Poló.
Érd.: Balatonfenyves, Gó lya u.
11., +36 20/399-5045.

– Életjáradéki szerzôdést kötnék
egyedülálló, idôs személlyel. Tel.:
+36 20/457-4520.

– Takarítónôt keresek Balaton feny -
vesre júniustól szeptember végéig.
Érdeklôdni: +36 20/952-0265.

– Balatonfenyvesi mosodánkba nôi
munkatársat keresünk: május 1-tôl
szeptember 30-ig illetve június 15-
tôl augusztus 30-ig, diákok jelent-

kezését is várjuk. Érdeklôdni sze-
mélyesen Balatonfenyves Úttörô
utca 84. szám alatt, illetve a +36
20/333-7214 vagy +36 20/954-
1631-es telefonszámokon.

– Eladó Balatonfenyvesen: újszerű
állapotú, bôr, mustársárga színű
2×2 m-es sarokkanapé. Tel.: +36
30/204-4203.

– 1200 db válogatott, használt tatai
hornyolt cserép 20 Ft/ db áron elvi-
hetô Balatonfenyvesen. Tel.: +36
30/ 976-9586.

– Nyílászárók, redônyök, szúnyog-
hálók beépítése, javítása kedvezô
áron, ingyenes felméréssel. Tel.:
+36 30/305-6287, www.balaton-
redony.webnode.hu.

– Nyílászárók, redônyök, rovarhálók
kedvezô árakon. Ingyenes felmé-
réssel akár beépítéssel is. Tel.: +36
70 221-8304, e-mail: herszil2020@
gmail.com.

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

Közmű szolgáltatók

A koronavírus további terjedésének megakadá-
lyozása érdekében a közműszolgáltatók ügyfél-
szolgálati irodái 2020.03.16. napjától visszavo-
násig zárva tartanak.
Ezen idôszakban ügyeiket online vagy telefo-
nos ügyfélszolgálaton intézhetik az alábbi elér-
hetôségeken:

E.on áramszolgáltató
H–K–CS–P: 8:00–18:00, SZ: 8:00–20:00
mobiltelefonról: 06 20/30/70/459 9600
vezetékes telefonról: 06 52/512 401

E-mailben: araminfo@eon.hu
aramhalozat@eon.hu

E.on gázszolgáltató
H–K–CS–P: 8:00–18:00, SZ: 8:00–20:00
mobiltelefonról: 06 20/30/70/459 9711

vezetékes telefonról: 0652/512 401
E-mailben: gazinfo@eon.hu

gazhalozat@eon.hu

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
H–K–SZ–P: 7:30–15:30, CS: 7:30–20:00

06 80/240 240 ingyenes telefonról
E-mailben: ugyfelszolgalat@drv.hu,

drv.zrt@drv.hu

A Könyvtár jelenleg zárva tart
E-mail:konyvtar@balatonfenyves.hu 

Olvasnivalót az alábbi internetes elérhetôségeken találnak
Szép- és szakirodalom, hangoskönyvek is, felnôtteknek és
gyerekeknek:
https://mek.oszk.hu/
Folyóiratok felnôtteknek és gyerekeknek: 
http://epa.oszk.hu/
E-könyvek, digitalizált társadalomtudomány: 
http://mtda.hu/?fbclid=IwAR0mtCcyL1E64Xd1Alhvaqe1wwXCM
PRMTi6zzj0ZrAbOxZdqAwpaeGd-R2k
Hangoskönyvek (kötelezô olvasmányokkal)
https://archivum.mtva.hu/radio/
Filmek (kötelezô olvasmányokkal)
http://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/online-
filmklasszikusok?fbclid=IwAR17ujpJVa4sg_eRJJJRUkRtkbMtjv
U-pOi5VqkSxaQys2od3LVvA4-xVY8
Ideiglenesen ingyenessé tett adatbázisok: 
gyerekeknek: https://www.samsung.com/hu/samsung-bookr-
mesetar/
felnôtteknek: https://www.arcanum.hu/hu/

Balatonfenyves Könyvtár facebook oldalán is megtalálhatóak:
https://www.facebook.com/Balatonfenyves-K%C3%B6nyvt%
C3%A1r-886163064755530/?eid=ARAR__2vsXb-XiHj6Wh-1Ft-
W34xEKdUo4uYiXSP6otmAdWgi0kYsVY78KvwZQThOaEHj_cm
dXRiSTDN

Júniusi számunk lapzártája
2020. május 31.
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