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Ötvenhat. Több mint hatvan esztendeje jeles éve
történelmünknek, jeles nap október 23-a. Ünnep
is, a rendszerváltozás fordulópontja óta. Hivatalos,
piros betűs, szónoklatokkal, beszédekkel, megem-
lékezésekkel, köszöntésekkel, avatásokkal. Így
illendô, így szokás. Látjuk, ahogy múlik az idô, 
lassan-lassan felzárkózik gondolkozásunkban
más, sokkal régebben jegyzett históriai terminu-
sokhoz.  
Szent István ünnepéhez (aki ugyan augusztus 
15-én halt meg, de szentté augusztus 20-án avat-
ták, I. László, a lovagkirály közbenjárására) és már-
cius tizenötödikéhez. Mert
csak két e világi pillanatot 
– napot – ragadtunk ki eddig
az idô folyamából, nemzeti
okokból, s a kettôbôl az
egyik, az elsô, akár egyházi-
nak is tekinthetô (ami persze
mit sem von le a közmegbe-
csülésben megnyilvánuló,
számon tartott értékébôl). 
Talán adódik is ebbôl valami-
féle sok száz esztendeje ér -
vényesülô tendencia felisme-
rése. Ha az egyébként ün -
neplésre általában hajlamos
magyar mentalitás ilyen szűk-
keblűen bánik történelmünk
nevezetes napjainak-óráinak
márványba vésésével. Óva-
tosságnak mondanám. A kol-
lektív emlékezet, ha nem is tudatosan, de körülte-
kintôen mérlegel, amikor kiválasztja, és nemze-
dékrôl-nemzedékre érvényesen tovább örökíti az
egy-egy eseményhez kapcsolódó ünneplés ha -
gyo mányát. 
Hektikus ezer évünk megtanította, nem kell és nem
is lehet elhamarkodni a közösség ítéletét arról,
méltó-e akármilyen sorsfordító pillanat is, kiállja-e
az idôk próbáját, ha megkülönböztetjük s megtisz-
teljük az öröknek mondott emlékezet dicsôségé-
nek glóriájával. Akár a közeli félmúlt krónikáját
lapozva is találunk példát arra, nem kell ezt a gesz-
tust elhamarkodni. Már harminc éve, hogy nem
köszönti az ország április negyedikét, „felszabadu-
lásunk” napját. Hiszen kiderült, amit persze tudott
is mindenki: nem vitathatóan sokaknak jelentette a
visszanyert szabadságot, az élet újra élhetô  remé-

nyét az, hogy megérkeztek az ukrán milíciák kato-
nái mindenhová Battonyától Nemesmedvesig,
hogy  a gyôztes szovjet vörös hadsereg ármádiája
megszállta Magyarországot. De ezzel együtt elvet-
ték mindazok szabadságát, akik európai jövôben
reménykedtek, miközben azt kellett tapasztalniuk,
hogy a fasizmust egy másik diktatúra váltotta fel, s
zárta be szigorú határok közé gondolkozásunkat,
tetteinket, a jövônket. 
Még élnek köztünk azok a fiatal emberek, akik szó-
val, tettel, aztán kényszerbôl fegyverrel próbálták
megôrizni, vállalva akár a halált is, az azon az

ötvenhatos október huszon-
harmadikán elkezdôdött for-
radalom reményét és lehetô-
ségét. Még köztünk élnek
azok, akik fegyverrel semmi-
sítették meg, együtt az orosz
csapatokkal a fellángolt re -
ményt. Élnek az áldozataik
hozzátartozói. Azok is, akik a
konszolidációnak csúfolt évti-
zedeken át arra nevelték
Magyarországot, hogy törôd-
jön bele elrendelt sorsába,
hogy a világpolitika ezt a
helyet és státust jelölte ki szá-
munkra a világban.
Ezért kerül lassan, de mégis
egyértelműen s tapasztalha-
tóan méltó helyére mindnyá-
junk közös naptárában, az

ország kalendáriumában október huszonharmadi-
ka. Itt, szűkebb hazánkban, Balatonfenyvesen is: a
megemlékezés gesztusát nem törölte ki a mi nap-
tárunkból sem ezt a napot a hónapjainkat akadály-
futássá nehezítô Covid-járvány. 
Emlékezzünk. Felelôs állampolgárként, polgárként
ez a legkevesebb, amit megtehetünk, s meg is kell
tennünk.
Nem csak azokat ünnepelve, akik kijárták az utat
nekünk, mai magyaroknak, hogy kiszabaduljunk
életünk korlátai közül, fizikai és egzisztenciális
határaink szorításából, de azért is, hogy tovább
adjuk az üzenetet gyermekeinknek, unokáinknak.
A szabadság üzenetét: mindig eljön minden nép,
nemzet sorstörténetében egyszer az a nap, hónap,
év, amikor a legjobbak kimondják: elég volt. S
tesznek is érte, hogy elég legyen.  (B.P.)

Megemlékezés. 
Október 23-án 17 órakor
fáklyás felvonulás indul a
községháza elôl a Balaton -
fenyves GV állomásra, ahol
emlékezô beszédet követô-
en a helyi intézmények és
civil szervezetek képviselôi
helyeznek el koszorút az
emléktáblánál. A program
az idôjárás függvényében
kerül megtartásra. Minden -
kit szeretettel várunk!
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Tájékoztató
az idegenforgalmi adó 

változásáról
Tájékoztatjuk a tisztelt szállásadó-
kat, hogy a veszélyhelyzet meg-
szűnésével összefüggô átmeneti
szabályokról és a járványügyi
készültségrôl szóló 2020. évi LVIII.
törvény 36.§-a értelmében a 2020.
április 26-tól december 31-ig terje-
dô idôszakban eltöltött vendégéj-
szaka utáni idegenforgalmi adót
az adó alanyának nem kell megfi-
zetnie, az adó beszedésére kötele-
zettnek nem kell beszednie, befi-
zetnie, a megállapított, de be nem
szedett adót azonban be kell val-
lania az adóhatósághoz.
A Kormány a szállóvendégektôl
be nem szedett idegenforgalmi
adó összegét az Önkormányzat-
nak utólag megtéríti, melynek
alapja a bevallott vendégéjsza-
kák száma.
Fentiek alapján az Önök segítô
hozzáállására van szükség, hiszen
az idegenforgalmi adó eddig is
fontos része volt költségvetésünk-
nek. Hozzájárul településünk ki -
adásaihoz, melybôl fejlesztjük,
szépítjük községünket, működtet-
jük strandjainkat.
Közreműködését megköszönve,
tisztelettel kérjük, hogy bevallási
kötelezettségének ebben a rendkí-
vüli helyzetben is szíveskedjenek
eleget tenni. A bevallást az E-ön -
kormányzat portálon keresztül is
megteheti, illetve a nyomtatvány
kitöltésében munkatársaink is szí-
vesen állnak rendelkezésére.
Elérhetôségük az alábbi:
Babaicsné Tóth Andrea 85-889-112
Savanyó Gizella: 30-513-7804

Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika
jegyzô

A községházáról jelentjük
Hosszú idô után szeptember végén ült össze a település képviselô-testülete,
hogy a munkatervben szereplô, valamint az aktuálisan felmerülô napirendeket
megtárgyalja.
Természetesen a védelmi elôírásokat betartottuk, maszkot használva, a védô-
távolságokat betartva tárgyaltuk a napirendeket. A testületi ülés elôtti kedden,
22-én a testület bizottsága megtárgyalta a napirendek nagy részét, így a tes-
tületi ülésen a döntéshozatal gyorsan zajlott.
Elfogadták a képviselôk a polgármester jelentését a  két testületi ülés között
történtekrôl, valamint az I. félévben hozott döntések végrehajtásáról. 
Jóváhagyta a közgyűlés a község településrendezési eszközeinek jóváhagyá-
sáról szóló elôterjesztést, mely a Község Rendezési Tervének alapvetô része.
A hosszú ideje folyó felülvizsgálat most már a végéhez közeledik.
Módosították a képviselôk a község idei költségvetési rendeletét, melyet a
vírus okozta központi rendelkezések, és az idôközben hozott döntések tettek
szükségessé. Ezen módosítás egyes elemeit már korábban határozataikkal
elfogadták.
Tájékoztató készült az önkormányzat intézményeinek I. félévi gazdálkodásá-
ról, amelyet a képviselôk egyhangú szavazással elfogadtak.
Már hét esztendeje, 2013 óta változatlanok az intézményi térítési díjak. Ezt vál-
toztatta meg a testület, amelyet az élelmezés vezetô készített elô. Mó do -
sították a képviselôk a közterületek elnevezésérôl is szóló 12/2014-es rende-
letet, mely során lehetôvé válik, hogy a magán utak elnevezésére is tehessen
javaslatot, hozhasson döntést a testület.
Módosították felsôbb jogszabályi rendelkezésre a vagyon rendeletet, melyet a
testület a bizottság ajánlása alapján támogatott. Csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsôoktatási Ösztöndíj pályázathoz, mely célra 1,5 millió forintot biztosít.
Elfogadták a képviselôk a könyvtár működésérôl készített tájékoztatót.
Elfogadta a testület a Balatonmáriafürdôvel közösen készített klíma stratégiát,
amit egy nyertes KEHOP-os pályázat keretében készíttettünk el.
A TELEKOM bázis állomás bérleti szerzôdése lejárt, így annak megújítását
elfogadták a képviselôk. 
Szolgáltatási szerzôdést kötünk egy céggel, amely a Magyar Turisztikai Ügy -
nökség által támogatott strandfejlesztési pályázat keretében csatlakozókat épí-
tene ki az Eperjesi utca végében lévô illemhely külsô falán, mely által elektro-
mos járművek és informatikai eszközök is tölthetôk itt.
Csatlakozott a testület a villamosenergia beszerzéséhez szükséges közbeszer-
zési csoporthoz, mivel így kedvezôbb árat érhetünk el annak lefolytatása után.
Módosította a testület a település központjában magánkézben lévô kereske-
delmi egység területbérleti szerzôdését, míg annak bérleti díjra vonatkozó
részében döntés nem született.
Hozzájárult testület, hogy a Balaton-Boronka Kisvasút Kft.-ben a Táska, és
Nikla települések tulajdonában lévô üzletrészre a polgármester ajánlatot
tegyen. (Lombár)

Balatonfenyves Község 
Önkormányzat Polgármesteri

Hivatala
8646 Balatonfenyves, 

Kölcsey u. 27. 85/560-158,  
balatonfenyves@balatonfenyves.hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfô 8:00–12:00,   

13:00–16:00 óráig
Kedd 8:00–12:00 óráig
Szerda 8:00–12:00,   

13:00–16:00 óráig
Csütörtök 8:00–12:00 óráig
Péntek 8:00–12:00 óráig
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Elkezdôdött 
az iskola
A hely, ahol soha nem 
vagy egyedül!

Iskolánk mottója a kialakult járvány
miatt kissé átalakult, hisz az elmúlt
tanévet rendhagyó módon tanter-
men kívüli oktatással fejeztük be. 
Ez a helyzet tanulótól, szülôtôl és
tanártól rendkívüli erôfeszítést köve-
telt. Nagyon köszönjük ezt a munkát
mindenkinek. Az év végi rendhagyó
ballagás kisfilmjének soraiban is
elhangzott „Könnyes szemmel állunk
az üres termek elôtt…”
Tehát bizakodva indítjuk el szeptem-
berben az új tanévet ismét hagyomá-
nyos módon tantermi oktatással, de
fokozott odafigyeléssel a járvány
miatt. Iskolánkban a szájmaszk hasz-
nálata a közösségi terekben kötele-
zô, mint ahogy a kézfertôtlenítés is.
Október 1-jétôl kötelezô lesz a test-
hômérséklet mérése. Lázas, beteg
gyerek ne jöjjön iskolába! Kérünk
mindenkit, hogy a járványügyi hely-
zet miatt elrendelt kötelezettségeket
tartsa be! Egymásért, a gyerekekért,
mindannyiunkért, hisz a járványhely-
zetben is hagyományos módon a
megszokott minôségben szeretnénk
tanítani. 
A nyár folyamán iskolánk karbantar-
tása, elôkészítése az új tanévre sike-
resen megvalósult. Köszönjük ezt
Lombár Gábor polgármester úrnak,
településünk önkormányzatának és
a fenntartónknak. 
Iskolánk személyi állományában vál-
tozás történt, Vargáné Sütô Katalin
nyugállományba vonult. Több évtize-
des munkáját Pedagógus Szolgálati

emlékéremmel jutalmazta az EMMI,
melyet Polgármester Úr adott át 
tanévnyitó ünnepélyünkön, meleg
szavakkal búcsúztatva Kati nénit.
Nagyon köszönjük mi is odaadó
munkáját, jó egészséget kívánunk
nyugdíjas éveire.
Pedagógusaink között új kollégát is
köszönthetünk. Jászberényi Csaba
tanár úr – aki Debrecenbôl költözött
családjával Balatonfenyvesre – törté-
nelmet és földrajz tantárgyat fog 
tanítani. Kívánunk neki jó munkát!
Iskolánkban a legfontosabbak a ta -
nulók. A tanévet 107 tanulóval kezd -
tük meg 8 évfolyamon. Az induló tan-
évünk az új kisdiákoknak és végzôs
tanulóinknak jelent kihívást. A kicsik,
akik a játék világából kerülnek egy új
környezetbe, egy új világba, a tanu-
lás világába. Úgy gondolom tanítóink

felkészültsége és szeretete átsegíti
ôket ezen az átmeneten. 
A nagyok? Ôk pedig egy másik isko-
lát fognak hamarosan választani. Ez
is nehéz feladat lesz. Ezt a döntést
már nekik kell meghozni. Az iskolánk-
ban megrendezett pályaválasztási
szülôi értekezleten szeretnénk segíte-
ni nekik és szüleiknek. A fontos dön-
tés már a felnôtt korukat határozza
meg. Legfôbb segítségükre osztály-
fônökük és tanáraik lesznek.
A különleges helyzet és különleges
év új mottót is szült:
Tanulás biztonságban bizalommal.
Vigyázzunk egymásra, szeretteinkre
és bizalommal kezdjük az új tanévet!
Balatonfenyves, 2020. szeptember 30.  

Kovácsné Horváth Éva  
igazgató

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 2020/2021. tanév második
és a 2021/2022. 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 tele-
pülési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.  A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz tör-
ténô benyújtásának határideje: 2020. november 5.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A legkisebbek
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A hagyományoknak megfelelôen szeptember elsô szombatján
Balatonfeny vesre látogattak a keskeny nyomtávú vasutak iránt rajon-
gók, hogy bepillantást nyerhessenek egy nap erejéig a Balaton egyet-
len kisvasútjának életébe. Ezen a napon nemcsak különvonaton vagy
a menetrendszerinti járatokon történô utazásra nyílt lehetôség, hanem
megcsodálhatók voltak a különleges vasúti kocsik, mozdonyok, és
maga a műhely területe is, ahová a vasúti dolgozókon hagyományosan
idegen nem léphet be. A műhelylátogatás során felújításra váró és fel-
újítás alatt levô járműveket is láthattak az érdeklôdôk, vasúti terepasz-
talok voltak kiállítva és hajtányozásra is lehetôség nyílt. A legkisebbek
máris mozdonyvezetôvé válhattak, és errôl oklevelet is kaptak. Kéz -
műves foglalkozás, valamint kirakodóvásár egészítette ki a nap prog-
ramját.
A nap ünnepélyes megnyitóján dr. Homolya Róbert, a MÁV elnök-
vezérigazgatója sajtótájékoztatót tartott, melyen mindenki nagy örömé-
re bejelentette, hogy elkezdôdik a 2,1 mrd forintos állami támogatás
felhasználása a tizennyolc éve megszüntetett Imremajor–Csisztafürdô
vasútvonal helyreállítására és üzembe helyezésére. A kisvasúti napok
követô héten már látványos munkálatokat láthatott az, aki a Nagy -
berekben járt.
A megnyitón beszédet mondott Móring József Attila, a térség ország-
gyűlési képviselôje, Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alel-
nöke és Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere is.
A megnyitót követôen induló öt kocsiból álló különvonat, majd a nem
sokkal azután közlekedô menetrendszerinti vonat egyaránt tele kocsik-
kal vitte a vendégeket Somogyszentpálra, ahol a helyiek a szokásos
1000 db pogácsa és frissítô italok mellett a „Színpompás Fesztivál”
zenés és táncos programjaival várták a mulatni vágyókat.
A kisvasúti nap iránti idei kiemelkedô érdeklôdést mutatja az is, hogy a
kísérôrendezvényként meghirdetett „Elôzd meg a kisvasutat!” teljesít-
ménytúrára minden eddiginél sokkal többen, 106-an neveztek. A jel-
lemzôen 20-30 indulót felsorakoztató Csiszta 30 / 20 / 10 alnevet vise-
lô gyalogtúra résztvevô a reggeli, 8.55-ös menetrendszerinti vonattal
utaztak a kiindulási pontokra, majd onnan a Nagyberken keresztül,
eltérô útvonalakon és távokon, szintidôn belül mindenki visszaérkezett
a GV balatonfenyvesi állomására.
A csisztai vonalfejlesztés jövô nyárra tervezett befejezését követôen
jövôre nemcsak a teljesítménytúra útvonalait kell vélhetôen újragon-
dolni, hanem egy izgalmasabb, érdekesebb, látványosabb kisvasúti
napot fog tudni szervezni a MÁV-Start, Balatonfenyves Önkormányza-
tával és reményeink szerint immár Buzsákkal közösen, 2021-ben.

Konferencia a
múltról 
és a jövôrôl
Meghívott vendégeknek szerve-
zett szakmai konferenciát a
Községháza nagytermébe az
önkormányzat 2020. szeptem-
ber 4-ére, péntekre. Ezzel vette
kezdetét az a programsorozat,
amellyel a Balatonfenyvesi Gaz -
dasági Vasút építésének 70 év -
vel ezelôtti kezdetére emlékeztek
a kisvasutat szeretôk.
A tanácskozásra, emlékezésre
összegyűlt meghívottakat Lom -
bár Gábor polgármester köszön-
tötte, aki bevezetô elôadásában
hangsúlyozta Balatonfenyves és
a fenyvesiek számára a kisvasút
jelentôségét, hiszen a település
124 éves történetében 70 éve ját-
szik elôbb gazdasági szempont-
ból, majd jelenleg turisztikai vonz -
erôt képviselve, fontos szerepe.
A MÁV-Start Zrt. vezérigazgató-
helyettese, dr. Kormányos László
A vasúti közlekedés szerepe a
hazai turizmusban címmel tar-
tott elôadásában általánosság-
ban beszélt a balatoni vasúti 
személyszállítás fejlesztéseirôl,
eredményeirôl, az idei évben
bevezetett újdonságról: a Ba la -
ton Napijegyrôl. Sikeresnek érté-
kelte a 2020-as nyári balatoni
szezont és kiemelte, hogy a
vasút is érzékeli a kerékpáros
turizmus fellendülését: az idei
évben kétszer annyi kerékpáros

KISVASÚT 70
Kiemelkedô érdeklôdés kísérte
a XXXIII. Kisvasúti Nap rendezvényeit
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vette igénybe a MÁV nekik szóló
szolgáltatásait, mint korábban. 
A sikerre való tekintettel jövôre
továbbfejlesztik a Balaton Napi -
jegyet, mellyel a kisvasúti utazás
is igénybe vehetô.
A kisvasút egykori forgalmi irányí-
tója, Balogh Imre igen aktívan
tölti nyugdíjas napjait. A kisvasút
történetének kutatójaként és kró-
nikásaként részletekbe menôen
mutatta be a GV, és azzal párhu-
zamosan a nagybereki Állami
Gazdaság elmúlt hét évtizedét,
archív fotókkal illusztrálva.

Dr. Buza Péter művelôdéstörté-
nész „Rabok építették a kis- 
vasutat….” című elôadásában
számos érdekes, sokszor meg-
rendítô részletet mesélt a bereki
kisvasúthálózat elsô éveirôl. 
A Nagyberekben volt az 1950-es
évek legnagyobb munkatábora,
ahol politikai okok miatt fogva 
tartottak, illetve köztörvényes
bűncselekményeket elkövetôk
ra bos kodtak, kezdetben ötszá-
zan, de volt, hogy háromezren is. 
A tábor történetérôl hivatalos
dokumentumok nem maradtak

fenn, de hozzáférhetô volt egy
korabeli riport, mely a Szabad
Európa rádióban hangzott el.
A konferencia végén Farkas
Tamás, az önkormányzat műsza-
ki projektmenedzsere a TOP-
1.2.1-15-S01-2016-00018 számú
projekt ismertetésével a kisvasút
szép új jövôjének képét villantot-
ta fel.
A konferencia méltó zárásaként a
70 éves Kisvasút születésnapi
tortát kapott, melyet az elôadók
és a résztvevôk közösen fogyasz-
tottak el.
Balatonfenyves Község Önkor-
mányzatának felkérésére az
Emôdi Média a Balatonfeny- 
vesi Gazdasági Vasút 70 éves 
történetének szép, érdekes vagy
fájdalmas pillanatait felelevení- 
tô dokumentumfilmet készített,
melyet szeptember 4-én mutat-
tak be a közönségnek. Délután 
a konferencia résztvevôi láthat-
ták elô ször, majd este a Kert -
moziban nyilvános filmvetítést
tartottak. A film ezután felkerült
Balaton fenyves internetes oldalá-
ra (www.balatonfenyves.hu), ahol
bárki számára hozzáférhetô és
megtekinthetô. 

Balatoni séta
Iskolakezdés után, szeptember
közepén a kialakult járványügyi
helyzet miatt csak egy rövid 
szakmai tanulmányi sétát tet- 
tek a Fekete István Általános
Iskola alsós diákjai a Balaton
partjára. Szemléletformálási céllal
megfigyelték a természeti környe-
zetet. 
Beszélgettek arról, hogy milyen
gyönyörű helyen élnek, s hogy
milyen fontos az ökotudatos
magatartás, hogy ez a szép kör-
nyezet sokáig megmaradjon.
Apró szokások megváltoztatásá-
val az egyén is sok jót tehet a ter-
mészet védelméért. 
Megemlékeztek a 10 éve meghalt
Futó Elemérrôl, a neves termé-
szetvédelmi szakemberrôl, aki a
Kis-Balaton „Matula bácsija” volt. 

Reméljük, hogy tavasszal a gye-
rekek el tudnak látogatni a Kis-
Balatonra is.
Addig is minden kisdiáknak üzen-
jük:„Gyönyörű helyen élsz, ke-

 rék pározz sokat, élj sportosan,
egész ségesen, ökotudatosan!”

Kovácsné Végh Diána
Meretei Jánosné

Galáczné Paizs Anikó
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújítá-
sát, új tetôszerkezetek ácsolását,
fedését, valamint belsô burkolást
és gipszkartonozást, kerti pihe-
nôk, teraszok, kocsibeállók elké-
szítését. Balatonfenyves, Rákóczi
u. 2., tel.: +36 30/387-6573.

– Számítógépek javítását, karban-
tartását vállalom. Orbán János
+36 70/379-8301.

– Kôműves és burkoló munkát vál-
lalok. Zrínyi Péter +36 30/236-1537.

– Legyen tisztában értékeivel! Nagy
tapasztalattal, becsüsi végzett-
séggel, helyi lakosként segítek
régi tárgyai értékének megállapí-
tásában, értékesítési tanácsadás-
sal, díjtalan kiszállással. Telefon:
+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, pavi-
lonok készítését. Telefon: +36
70/347-0951.

– Pári Tamás villanyszerelô válla-
lom: lakóépületek, üzletek és
egyéb gyengeáramú munkálatait!
Ingyenes árajánlat készítés!!
Telefon: +36 30/677-7634 E-mail:
kucko96@vipmail.hu.

– Festés-mázolást, hôszigetelést,
fűnyírást vállalok. Telefon: +36 30/
296-4189.

– Ha kerttel akad gondja, Schurcz
megoldja! Kertépítés, kertfenntar-
tás, veszélyes fa kivágás. +36
30/432-7073.

– Villanybojlerok javítása, tisztítá- 
sa, mosógépek, mosogatógépek,
elektromos háztartási gépek javí-
tása Kránicz István +36 30/904-
4527 Balatonfenyves. Hétvégén is.

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

– Fenyvesi Peca Pont 8646 Bala -
tonfenyves, Vörösmarty u. 43.
www.fenyvesipecapont.hu tel.:
+36 20/258-8600 Élôcsalik, etetô-
anyagok horgászbotok szerelé-
kek horgászfelszerelések.

– Kerékpár szerviz – fahrradRepa -
ratur Balatonfenyves Nimród utca
121. tel.: +36 30/693-1783.

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

– Tanárnô, tanítványokat vállal ma -
tematika, kémia, fizika tantárgyak-
ból.  +36 20/540-9433.

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

– Bádogozás, vízvezeték-szerelés,
fűtésszerelés. 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. +36
70/358-7879.

– Eladó 1db forgótárcsás mosógép,
1 db centrifuga új állapotban, 1 db
gáz szieszta palackos, 1 db fa
csónak 1 pár evezôvel, 1 db olaj-
radiátor. Tel.: 85/360-399.

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

– 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.

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

– Szeretettel várok minden szépülni
vágyó Hölgyet, Fonyódon az Ady
Endre. u. 7. szám (cipôbolt mel-
lett) alatti Angelit szépségszalon-
ba. Anti-aging kezelések, 3D mű -
szempilla építés, alkalmi smink,
Szôrtelenítés, Plasma G kezelés
(hegek, striák, aknék és rosaceás
területek kezelésére). Hétfôtôl
szombatig 9-18:00-ig bejelentke-
zés a +36 70/515-5463 telefon-
számon vagy Facebookon ke -
resztül lehetséges.

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

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

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

– 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
hozzá való állványzattal Potecz
ÁFA-s számlával érdekmúlás miatt
eladó. Tel.: +36 70/602-5203.

– Eladó sarok ülôgarnitúra (215×
220), új sövényvágó, kenyérsütô,
rozsdamentes edénykészlet (16
db-os), 12 személyes evôeszköz,
Zsolnay süteményes készlet,
szekrény, dohányzó asztal, 2X+-
as szônyeg, XXL-es bôr dzseki.
Tel.: +36 20/445-9730.

– Fenyvesen eladó : 1db kéményes
gázkonvektor Lampart 4 kw, kivá-
ló állapotban. Érd.: +36 20/491-
9702.

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

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

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

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

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

AP RÓ
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– 1200 db válogatott, használt tatai
hornyolt cserép 20 Ft/ db áron
elvihetô 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

– Szüretelô kád, szôlôdaráló, szô-
lôprés, boroshordó és alumínium
tolólétra eladó. Tel.: +36 30/916-
9024.

– Eladó egy új állapotban lévô ke-
rekesszék és egy német gyárt -
mányú nôi bicikli. A kettô együtt
50 000 Ft. Tel.: +36 30/853-2422.

– Tábortűznek, valamint grillezésre
alkalmas felfűrészelt faágak jelké-
pes összegért átadók. Érd.: +36
30/504-7194.

– Alpha márkájú mountain bike
kerékpárok, kifogástalan állapot-
ban eladók, Egyik 26-os, a másik
28-as méret, City felszereltség
(sárvédôk, elsô, hátsó világítás
stb.) 16-os Saiguan illetve Gui -
long váltókkal, középkék és sö -
tétkék vázszín, egyenes kormá-
nyok. Áruk: 39 000–39 000 Ft. Meg -
tekinthetô telefonos egyeztetést kö -
vetôen, telefon: +36 20/230-3388.

– Mentômellények, LB Lazar márká-
jú, 2 darab új, gyári csomagolás-
ban CE tanúsítványú, piros szín,
felnôtt XL méretek (70–100 kg). 
Ár 4700 Ft/db. Megtekinthetô,
telefonos egyeztetést követôen,
telefon: +36 20/230-3388.

– Elektromos csónakmotor Thruster
Mariner T3000 márkájú, 30 librás
(max. 450 kg súlyú csónakig aján-
lott) üzemképes jó állapotban,
használtan, pótalkatrészekkel el -
adó. Ára: 19 000 Ft. Érdeklôdni:
+36 20/230-3388. 

– Ping-pong asztal, állóra össze-
csukható, kerekeken gurítható,
beltéri de csepp védett, kék színű,
kifogástalan állapotban, helyhiány
miatt eladó. Ára: 38 000 Ft. Ér dek -
lôdni: +36 30/650-4468.

– ZÖLD JÓGA KLUB A VÍZPARTON
Jógás csapatot szervezünk elsô-
sorban fenyvesieknek, de minden
érdeklôdôt szeretettel árunk, kez-
dôket is. Méregtelenítô légzés,
nyújtás, keringésjavítás, alakfor-
málás és jó hangulatú beszélge-
tés a relax után.Egy alkalom 1000
Ft/fô/másfél óra. Helyszín a Ba la -
ton-part (mólóhoz közel), rossz
idô esetén Bodrog utca sarka.
Idôpont: Hétfônként 18:30. Érdek-
lôdni a +36 20/451-5229 telefon-
számon.

– Német területen munkavállalók-
nak alaptanfolyam indul: 30 órás
német tanfolyam alapszókincs a
mindennapi nyelvhasználat hoz,
szaknyelv kereskedelem és ven-
déglátóipar területén. A tanfolyam
ára 30 000 Ft. Érd.: +36 20/444-
2066.

– Nyílászáró üzlet. Ablakok, ajtó,
redônyök, szúnyoghálók, párká-
nyok értékesítésével foglalko-
zunk, valamint beépítéssel is!
Várjuk a kedves érdeklôdôket.
Címünk: Balatonkeresztúr, Iskola
u. 2. (gyógyszertár mellett) Tel.:
+36 70/416-9836.

– Balatoni evezôs csónakot vásárol-
nék (fa vagy műanyagot), ha tréler
is van azzal együtt, vagy nélküle.
Telefon: +36 70/210-0553; E-mail:
b06702100553@gmail.com

– Hűtôszekrény 120×50 cm, tökéle-
tes állapotú eladó. Tel.: 30/834-
7008.

– Eladó: 1980-as gyártású, műkö-
dôképes 50 cm³-es ZAVA segéd-
motoros kerékpár. Irányár: 20 000
Ft. Érd.: +36 30/962-6871.

– Szôlôdaráló, szôlôprés, 50 literes
üvegballon és egypárevezôs mű -
anyag csónak eladó. Érd.: +36
70/200-3732.

– Nagyobb gyereknek való, sebes-
ségváltós, narancs színű kerékpár
eladó. Tel.:+36 30/504-7194.

– Hosszú távra, min. 1-3 évre kere-
sek Balatonfenyvesen kiadó,
össz komfortos, lehetôleg bútoro-

zatlan lakást, házat, házrészt, egy
helyi referenciával rendelkezô
megbízható, középkorú hölgy ré -
szére, októberi költözéssel. Tel.:
+36 70/406-5835, judith.zubovits
@index.hu

– Balatonfenyvesen kertes házban,
emeleti bútorozott lakrész hosszú
távra kiadó. Érd.: + 36 20/540-
9433.

– Egyszobás, újonnan berendezett
lakás egy személy részére hosszú
távra kiadó. (Csak nemdohányzó-
nak!) Fonyód, Csisztai út. Tel.:
+36 30/961-7088.

– Eladó bézs színű, 160 cm-es für-
dôkád, bézs színű talpas mosdó
és fürdôszoba szekrény, valamint
140 cm-es franciaágy. Érd.: +36
20/992-5103.

– Üdülô felszámolásból eladó: fe -
nyôfa étkezô asztal két paddal,
bonanza szekrények, éjjeli szek-
rény, tölgy színű kétajtós szek-
rény, tükrös világoskék L alakú
konyhabútor, 2×2 m-es szekrény-
be építhetô páraelszívó, két me -
dencés króm mosogató, szônye-
gek, plédek, párnák, pehelypap-
lan, ágynemű garnitúrák, függö-
nyök. Tel.: +36 70/358-7879.

– Eladó nagyméretű gyerekcsúsz-
da. Tel.: +36 20/917-4300.

– Eladó 1 db olasz nappali szek-
rénysor,  1 db nagyméretű francia-
ágy + matrac, perzsa szônyegek,
konyhai holmik, könyvek, faliké-
pek rendkívül olcsón. Tel.: + 36
30/309-5121.

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

Aktuális híreink a 
www.balatonfenyves.hu

honlapunkon találhatóak.

Novemberi számunk lapzártája
2020. október 31.
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