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SZENT ISTVÁN NAPJA ELÉ
Szokás, hogy egykori nagyjaink vagy események em-
lékezetének évenként egy-egy napot szentelünk. Mint
ahogy most is Szent István királyunk, államalapítónk ün-
nepe elôtt állunk. Sokszor az ünnepelt események való-
ban egy nap alatt mentek végbe, de többnyire egy-egy
egész korszakot foglaltak magukba. Elôzménnyel, hát-
térrel és hatásukkal. Miként István, elsô királyunk eseté-
ben is történt.
Írott források a magyarságról 862-ben szólnak elôször,
amikor is ôseink a sztyeppék idôtlen útján mintegy 
utolsó stációként a Kárpátok elôterében vettek maguk-
nak szállást. Innen, kelet felôl, átmenve a hegyek hatá-
rát, 895–900 körül már a Kár-
pátmedencében vannak. Ettôl
kezdve a továbbiakban minden-
ki innen ad hírt és számot róluk.
Mind a mai napig.
Idôközben azonban a nyugati
szélen is történik valami, amirôl
minden lényegeset tudunk, de
rejtélyes módon nem veszünk
róla, mint illene, tudomást. A
907-ei, ún. Pozsonyi Csatáról
van szó, mely 907 júliusának az
elején Pozsony – akkoriban:
Braslavespurch/Brezalauspurc –
alatt esett meg. A Keleti Frank
Királyság és az akkori közeli és
egyéb nyugati (bajor) szom-
szédság megelégelte, hogy mel-
lettük ott legyen egy egyre nyu-
gatabbra ható és hatoló, fenye-
getô, addig szinte ismeretlen
nép. Hatalmas erôt vonultattak
fel ellene s került sor a kora kö-
zépkor legjelentôsebb ütközetére, mely „nyugati” szom-
szédságunk határtalan vereségéhez vezetett. Szá-
munkra ebben az volt a legfontosabb, hogy tudtul adtuk:
„Halt! Das ist unser Land, Land der Ungarn” – „Állj! Ez
itt a mi országunk, a magyarok – a magyariak – orszá-
ga.” Egyúttal e számunkra gyôztes csatának a mai napig
érô velejárója lett, hogy ezzel ért véget a magyarság
megtelepedése! (Ahogyan én ezt a szokásos honfogla-
lás helyett inkább nevezném.) A történelem örök köny-
vébe pedig megtámadhatatlanul belekerült: megtelepült
nép lett a magyar, még akkor is, ha a megtelepedés tel-
jes befejezéséhez még sok minden elvégezésre maradt.
Vereckét, a keleti véget, számon tartjuk. Nemrégiben 
elkészült ott egy „honfoglalási emlékjel”. Állítathatnánk
egy emlékjelet Pozsonynál (Braslavespurch) is, hogy e
csatával itt lett az utolsó határkaró leütve.
Fettich Nándor, ma már kevéssé emlegetett kitûnô
ôstörténész és régész szerint a magyarság megtelepe-
dése (honfoglalása) a magyar történelem legnagyobb
teljesítménye volt. Fettichnek minden bizonnyal igaza

van. Különösen, ha arra gondolunk, hogy e néppel nem-
csak a Kárpátok karéjában jelent meg ezzel egy nép,
hanem a környezô európatérségben is. Még röviden is
hosszas lenne felsorolni, hogy hány néppel és dynasz-
tiával kerültünk különbözô fokon kapcsolatba: nyugaton
a bajoroktól a keleti Kijevig, a morváktól, a lengyelektôl
Bizáncig, keresztül-kasul. Arról nem is beszélve, hogy
Szent István alatt „nyílt" meg hazánkon keresztül az
egyik legfontosabb Szentföldre vezetô keresztes út!  
A 10. század folyamán a magyarság európai létét elfo-
gadta maga az egész Európa is. 973-ban I. (Nagy) Ottó,
a hatalmas Német Birodalom császára 973-ban

Quedlinburgban megrendezte
az elsô európai, politikai „csúcs-
találkozót”. Ezen birodalma né-
pei mellett a következô népek
képviselete volt jelen: a dán, a
lengyel, a „böhm”, a bolgár,
Byzanc, a pápaság, egy itáliai
fejedelemség, a spanyolországi
arab kalifátus, és ami számunk-
ra a legfontosabb: Nagy Ottó
császár meghívta oda a magyar
Géza nagyfejedelem 12 elôke-
lôjét is.
E politikai húzást kétségkívül
Géza nagyfejedelem érdemé-
nek kell tulajdonítanunk. És ez-
zel elértünk Szent István király
közvetlen közelségébe: István
Géza fia volt és ô lett a hatalom-
ban a követôje is.
996-ban – még vagy már – 
Géza nagyfejedelem idejében
kerül megalapításra a pannon-

halmi bencés apátság, egyik legelsô keresztény, egy-
házi és világi központunk. Meg vagyok gyôzôdve arról,
hogy Géza nagyfejedelem az egész magyar korabeli ke-
reszténységért és az ország hatalmi korszerûsítéséért
sokkal többet tett, mint amennyit neki tulajdonítani szo-
kás. De a krónikákat egyházi klerikusok írták s minden
bizonnyal a felkent keresztény utód király inkább keltet-
te fel figyelmüket, mint a még félig pogány lelkületû apa,
Géza (de az anyja is).
Szent István országépítése (ha tetszik, igen nagy en-
gedménnyel: államalapítása, minthogy e fogalom ekkor-
tájt még nagyon korainak tûnik), az egyházi szervezet
és élet alapjainak általa történô lerakása, példás jelleme
és számos derék tette, ismert. Amit talán, mint újat, azt
mondhatjuk el róla, hogy ô, Szent István volt népünk e
hazában való megtelepedésének, a magyar történelem
907 (a pozsonyi gyôztes csata) és István halála (1038)
határolta páratlan korszakának a megtestesítôje és be-
teljesítôje.

Gulya János
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Olyankor döbbenünk meg az idô mú-
lásán, amikor egy-egy mérföldkôhöz
érünk, amikor lezárul életünk egy
szakasza, és visszatekintve megpró-
bálkozhatunk az értékeléssel. Bizony
egyáltalán nem könnyû, fôleg akkor
nem, amikor szembesülni kénytelen
az értékelô saját ígéreteivel.
Ez az én sorsom is most, hiszen négy
esztendôvel ezelôtt én tettem azokat
az ígéreteket, amelyek munkámat
mérhetôvé, így nagyon egyszerûen
követhetôvé, értékelhetôvé teszik.
Köszönet mindnyájuknak, akiket illet,
akik partnereim, partnereink voltak
Balatonfenyves fejlesztésében, amely
ugyan nem minden esetben követte
azt az ütemet, amit szerettünk volna,
de az elôre haladás tagadhatatlanul
töretlen volt, és olyan lépésekben,
amilyeneket a józan, a felelôsségtel-
jes gazdálkodás megengedett.
A 2006 ôszén az Önök számára ki-
küldött bejelentkezô, valamint a visz-
szaérkezett felmérô lapok alapján ál-
lítottuk össze a programot, kikértem
a testületi tagok véleményét is, me-
lyet gazdasági tevékenysége terve-
ként a képviselô-testület el is foga-
dott, kötelezô feladatunkká téve az
abban szereplô teendôket.
A Gazdasági programot 2007 áprili-
sában fogadta el a testület, az alábbi
tartalommal:
– Az önkormányzatnak maradéktala-
nul el kell látnia kötelezô feladatait –
elláttuk.
– Meg kell ôrizni gazdálkodásunk
önállóságunk óta tapasztalható likvi-
ditási biztonságát – megôriztük.
– Meg kell teremteni a lehetôségét a
folyamatos fejlesztéseknek, gazdálko-
dásunk, mûködésünk átgondolásával,
szükséges változtatásaival – a fejlesz-
tések gazdasági feltételei adottak.
– Az elkövetkezendô idôszakra terve-
zett fejlesztéseket fontossági sor-
rendbe kell állítani, mely során a kiin-
dulási alap azok támogatottsága a
kistérségi, regionális, országos, és
Uniós fejlesztési tervekben.
– Meg kell teremteni a lehetôségét
annak, hogy az önként vállalt felada-
taink közül minél többet ebben az
idôszakban is támogatni tudjunk,

egyben át kell ezen feladatainkat te-
kinteni minden esztendôben – tudtuk
támogatni azon szervezeteket, civile-
ket akik erre igényt tartottak, illetve
sokat tettek Balatonfenyvesért.
– Meg kell hozni azon döntéseket,
amelyek az elkövetkezendô eszten-
dôk költségvetéseiben lehetôvé teszik
a biztonságos mûködés, és folyama-
tos fejlesztés lehetôségeit – ezeket
megtettük, mûködésünk biztonságos,
fejlesztéseink folyamatosak voltak.
– Elô kell segítenünk a polgárôrség
megalakítását, majd támogatni kell
annak mûködését – éppen ezekben
a hetekben folyik a szervezés, mely
várhatóan sikerrel zárul az Egyesület
megalakulásával, köszönet az ügyet
mozgató fiataloknak.
– Elô kell segítenünk a helyi, valamint
a kistérségi Turisztikai Egyesület meg-
alakulását, majd annak mûködésében
hatékonyan, anyagi támogatással is
részt kell vennünk, hiszen ez a szer-
vezet lehet a letéteményese a helyi,
kistérségi turisztika hatékony fejleszté-
sének – A Turisztikai Egyesület meg-
alakult, megkezdte tevékenységét.
– Minden lehetôséget meg kell vizs-
gálni annak érdekében, hogy a ne-
velési, és oktatási intézményeink ön-
állóan végezhessék felelôsségteljes
munkájukat – úgy érzem, hogy ez
volt a legfontosabb feladatunk, me-
lyet sikerrel kezeltünk, az oktatás
helyben mûködését megôriztük, az
oktatáshoz, neveléshez szükséges
anyagiakat minden esetben, és min-
denek elôtt elôteremtettük.
– El kell végeznünk az elektromos
hálózat fejlesztéseket (Vasút, Nyírfás
utcák) – a fejlesztések megtörténtek,
a közvilágítási hálózatok kiépültek,
azok üzemelnek.
– Ki kell építeni Imremajor hiányzó
infrastruktúra-rendszereit (víz, villany,
szennyvíz) – az elektromos hálózat
kiépítése megtörtént a vízhálózat
megvalósulásához szükséges pályá-
zatot KEOP 1.3.0 elôkészítettük azt
az I. fordulóra határidôben benyújtot-
tuk, tervezése folyik, a beruházás
költsége az elôzetes tervezôi költség-
vetés szerint közel bruttó 100 millió
forint lesz.

– Strandjaink (Központi) folyamatos
rekonstrukciója halaszthatatlan – er-
re a munkára is pályázatot nyújtot-
tunk be, mivel ez a fejlesztés is 
80 millió körüli költséget igényel, 
ennek kapcsán valósul meg a gyer-
mek lidó, pelenkázó az egyik szoci-
ális blokkban, kerékpár tárolók, és
parkolók, valamint a strandi part-
védelem közel egyharmadának fel-
újítása.
– Utakat, járdákat kell felújítani, és le-
hetôség szerint újakat építeni a már
elfogadott koncepció alapján – min-
den esztendôben – ennek megfe-
lelôen készültek el a kôszórásos útja-
vítások a madaras utcákban, a Vasút
utca, és a rácsatlakozó utcák a Kö-
zép utcáig, valamint ebben az esz-
tendôben a Rákóczi utca, valamint a
Fenyves alsói településrészen mint-
egy 8 km, és majd 6 km hosszban
építettünk az Önök részvételével
aszfalt utakat (pl. Egri, Balaton, Nyár-
fás, Fenyvesi félpályás felújítása,
Földváry… stb.)
– A település veszélyeztetett részein
meg kell építeni a csapadékvíz elve-
zetô rendszert – ebben a kivitelezés
bonyolultsága miatt nem tudtunk
elôre lépni, hiszen ahhoz, hogy a víz-
ügyi kormányzat segítségét kérhes-
sük, el kell készíteni a három érintett
településre (Balatonberény, Balaton-
máriafürdô, és Balatonfenyves) vo-
natkozó megvalósíthatósági tanul-
mányt – ez lehet a következô idôszak
egyik legfontosabb feladata.
– A sétáló utca megépítése sem ha-
lasztható már sokáig, ennek meg-
valósításához kapcsolódhat a strand,
és a községközpont rekonstrukciója
– itt részsikerként könyvelhetjük el a
Vachott Sándor utca elektromos há-
lózat felújítását, ami lehetôvé teszi az
utca teljes kialakítását, hisz az elekt-
romos házi bekötések is földkábellel
kerültek kivitelezésre.
– A község honlapját meg kell újítani,
annak aktuálisnak, és szolgáltatónak
kell lennie – megtörtént honlapunk
aktuális, s szolgáltató lett a megúju-
lás után.
– Elô kell segíteni a „Fenyves-víz”
ásványvíz kút hasznosítását – az
egyeztetések a tulajdonos halálát kö-
vetôen megkezdôdtek, de hamaro-
san meg is szakadtak, az örökösök

Visszapillantó
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nem tudtak egymással megegyezni
elképzeléseikrôl.
– Támogatni kell a Vitorláskikötô, és
szálloda mielôbbi megvalósulását –
minden szükséges döntést az ügy-
ben meghozott a település, hosszú
évek után idén nyár elején kötötte
meg a Nemzeti Vagyonkezelô a me-
derhasználati szerzôdést a beruhá-
zóval, mely lehetôvé tette a vízjogi
engedély kiadását, ennek jogerôre
emelkedésére várunk, melyet kö-
vetôen megkezdôdhet a kivitelezés,
a beruházó közlése szerint még az
ôsz folyamán.

Fenti, a pontokba foglalt feladatokon
túl járdákat építettünk(Kálmán Imre,
és Bethlen utcák), felújítottuk a Csa-
logány utcai strand illemhelyét, jár-
mûveket szereztünk be a kommuná-
lis, és szociális feladatok elvégzésé-
re, és foglalkoztattuk, még ha idôle-
gesen is, azokat akik erre szociálisan
a leginkább rászorultak (159 fôt).
Az idényben dolgozó munkatársaink
jelentôs része az imremajori telepü-
lésrész lakói közül került ki. Itt építet-
tünk vasúti megálló épületet is.
Közben nem feledkeztünk meg arról
sem, ami lelkünket erôsíti, hogy ott él-
nek a Hargita lábánál a Nagy Küküllô
völgyében a mi székelyeink, és ba-
rátaink Lengyelországban a Nagy
Lengyel (Wielkopolska) vajdaságban,
Krotoszyn járásban. Az elmúlt négy
esztendôben négy alkalommal talál-
kozhattak gyermekeink itthon, Len-
gyelországban, és Székelyföldön. Azt
gondolom, hogy sokat tettünk nemzeti
hovatartozásunk egyértelmû megfogal-
mazásával, és elkötelezettségünk ki-
nyilvánításával a barátságunk mellett.
Volt energiánk a nyári faragótábort
szervezni, és azok alkotásaival egy
igazán kedves emlékparkot kialakíta-
ni, méltó teret teremtve a Szent Ist-
ván napi ünnepségeknek, gazdagítva
Balatonfenyvest, annak közterületeit.
Az elmúlt idôszakban járt nálunk ál-
lamelnökünk, Sólyom László, meg-
tisztelve településünket.
Sikerült megmentenünk a Kisvasutat
a megszüntetéstôl: Fenyves, és a Ba-
laton turisztikájának.
Mint minden eddigi idôszak az elmúlt
is dolgos, eseményekkel teli volt, mely
során a település vagyona növeke-
dett, és talán hitünk is a közös munka
hitelességében, annak erejében.
Köszönöm mindnyájuknak az elmúlt
négy esztendôt, mely megerôsített
abban a hitben, hogy Fenyves a leg-
fontosabb.

Lombár Gábor

Július 12-tôl egy árpád-
házi szent Erzsébet szo-
borral (hársfa) gazdago-
dott templomunk. M. Nagy
József veszprémi faszob-
rász alkotása. Lovag Hor-
váth László és a plébános
adománya. 2012-re ígérte
a mester egy ilyen nagy-
ságú Madonna Kisjézus-
sal (cseresznyefa) szobor
elkészítését. Mindkettô a
szentségház mellett fog
állni. Külön köszönöm
Lombár Gábor polgár-
mester úrnak, hogy a
szobrot (a nagy kánikula
ellenére) ideszállíttatta
templomunkba.

Ify Géza

„Kezeink munkáját tedd állandóvá!”
A Református Egyház Tanácskozó Zsinata 15-ik jubileumi ülését az Egyház
Mária utcai üdülôjében tartotta július 26–aug. 1-e között. Illusztris elôadókkal
tartalmas programokon vehettek részt a Zsinat tagjai, mely méltó volt az elmúlt
15 esztendôhöz, annak történéseihez.
Szombaton az ünnepi ülésen Szabó Sándor Ontariói püspök végezte az isten-
tiszteleti szolgálatot Horkay László Kárpátaljai püspökkel, itt köszönthettem
Balatonfenyves nevében a résztvevôket.
Este Mindszenty Józsefrôl szóló drámának tapsolhattak a jelen lévôk, melyet a
Révkomáromi színház mûvészei (Boráros Imre vezetésével) adtak elô.
Vasárnap a záró istentiszteleten, Horkay László kárpátaljai, és Erdélyi Géza
felvidéki nyugalmazott püspökök szolgáltak, részt vett azon Tôkés László volt
Királyhágó melléki püspök, az EU alelnöke is.
Felemelô érzés volt ennyi kiváló reformátussal együtt venni az Úrvacsorát.
Fenyves ünnepe is volt a Zsinat ülésszaka, melynek megszervezését az
ügyvezetô titkárnak dr. Kis Boáz lelkipásztornak köszönhetjük mindnyájan.

Lombár Gábor

Fotó: Márton László 

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
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Fenyves történelmi szoborgalériája
A közelmúlt esztendôkben számos köztéri szoborral gyarapodott Fenyves: hála Tapolcai Sándor szervezô készségé-
nek, s a község kitartó figyelmének. Ezek a mûvek ugyanis egytôl-egyig az augusztusi faragótáborok mûhelyében
születtek – idén is lesz egy, megnézheti bárki, akit érdekel, hogyan dolgoznak a mesterek –, a kedvünkért születtek,
minket gazdagítanak. Most, augusztusi számunkban, Szent István ünnepére készülve, elkészítettük az elsô teljes
leltárat az eddig felállított alkotásokról. Nézzék meg ôket ott is, ahol díszlenek, díszeként szép településünknek!

Fotók: Márton László

Szent István
Helye: Köcsey utca (Polgármesteri
Hivatal elôtt)
Alkotó: Gergely István

Álmos
Helye: Géza nagyfejedelem park
Alkotók: Márton János, Nagy János

Elôd
Helye: Géza nagyfejedelem park
Alkotó: Gergely István

Töhötöm
Helye: Géza nagyfejedelem park
Alkotó: Csináth Lajos

Szent Kristóf 
Helye: Vörösmarty–Fenyvesi utca
sarka
Alkotó: Sulyok János

Emlékkapu
Helye: Géza nagyfejedelem park
Alkotók: Tapolcai Sándor, Fehér 
József, Kovács János
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Taksony
Helye: Géza nagyfejedelem park
Alkotó: Naszvadi István

Koppány
Helye: Koppány Park 
(Nimród–Vörösmarty sarok)
Alkotó: Naszvadi István

Dózsa
Helye: Dózsa tér
Alkotók: Csináth Lajos, Nagy János

Szûz Mária
Helye: Balatonfenyves-alsó 
Templomtér
Alkotók: Kiss János, Nagy János

Géza
Helye: Géza nagyfejedelem park
Alkotó: Fôdi Tibor

Attila
Helye: Géza nagyfejedelem park
Alkotó: Dolbert Ferenc, Tapolcai
Sándor, Garay Imre

Árpád
Helye: Géza nagyfejedelem park
Alkotó: Sulyok János

Temetôkapu
Helye: Tátika utcai temetô
Alkotó: Tapolcai Sándor
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RUHABÖRZE. A Fonyód-Balaton-
fenyves Alapszolgáltatási Központ
Gyermekjóléti és Családsegítô
Szolgálata ismét Ruhabörzét ren-
dez, a Kölcsey utca 30. sz. alatt, 
augusztus 25-én, szerdán 10–13 óra
között. Minden érdeklôdôt szeretet-
tel várnak!

Szeptemberi számunk lapzártája

szeptember 10., 12 óra

Vasutas elismerés
Hat polgármester, köztük Lombár

Gábor, kapta meg idén a vasutas

szakma legmagasabb kitüntetését.

Fenyves polgármestere a bezárástól

tavaly megmenekült fenyvesi kis-

vasút fennmaradása érdekében vég-

zett tevékenységéért vehette át a

„VASÚTÉRT” kitüntetést a MÁV

elnök vezérigazgatójától.

Vége… (de még csak lesz!)
Még két hét: és – sokak sajnálatá-
ra – véget ér a szép vakáció. Az
ovisok szeptember elsejétôl játsz-
hatnak-tanulhatnak tovább a feny-
vesi óvodában, a Fekete István 
általános iskola tanulóinak tanév-
nyitóját ugyancsak szeptember el-
sején tartják.

RENDELÔ, PATIKA
A fenyvesi gyógyszertár a nyári
szezonban hétköznapokon 8–17,
szombaton 8–12 óra között tart
nyitva. A háziorvosi rendelô hét-
köznapokon 8 és 11 óra között 
fogadja a betegeket.

KOCKAVADÁSZAT. Júliusi rejtvé-
nyünk megfejtése: Mikor a nap
lángja tükrében reszket.
A községháza ajándékát, Fenyves
monográfiáját (a szerzô dedikáció-
jával) Takács János (Fenyvesi u. 3.)
nyerte. Gratulálunk! Mostani szá-
munkból anyagtorlódás miatt voltunk
kénytelenek kihagyni a rejtvényt, re-
méljük a szorgos megfejtôkkel együtt,
hogy a következô számban már
nem kényszerülünk erre a lépésre.

Egy tengeri malac (fiú) ingyen elvi-
hetô. Varga, Nimród utca 117.

Augusztus 29-én vasárnap rendez-
zük meg az Aranymókus vendég-
lôben a XVIII. ulti versenyt. Részvé-
teli díj: 2000 Ft.

A községházáról jelentjük
Július 23-án kora reggelre hívta össze a polgármester a testület rendkívüli ülé-
sét, melyen öt napirendet nyilvános, míg két napirendet zárt ülésen tárgyaltak
a megjelent képviselôk.
Megállapította a testület az élelmiszer közbeszerzés eredményességét s a
nyerteseket. A DRV Zrt.-ben törzsrészvény vásárlásról döntöttek a képviselôk,
melynek révén vélhetôen több információhoz juthatunk a cég ügyeirôl.
Határozott a testület, hogy az imremajori településrész egészséges ivóvízzel
való ellátása érdekében részt vesz a KEOP 1.3.0 elnevezésû kétfordulós 
pályázaton, benyújtja az annak elsô fordulójára a kiírásban szereplô dokumen-
tációt.
Hozzájárulását adta a testület a csípôszúnyog elleni védekezésben való rész-
vételhez, az ahhoz a szükséges hozzájárulást biztosította (390 000 Ft).
Tájékoztatta a polgármester a testületet a Hubertus Bt.-vel kapcsolatban felve-
tett kérdésekrôl, melyek közül azokban, amelyek a rendezési tervet is érintik
egyeztetést kell kezdeményeznie a rendezési terv készítôjével, és a Hubertus
Bt.-vel.
Zárt ülésen megválasztotta a testület a helyi választási bizottság tagjait, vala-
mint döntést hozott egy lakáscélú kölcsön nyújtásában.

(-ár)

Az elsô!

A hazai szôlészet-borászat kultúrhistóriájával kapcsolatos kötetem képanyagá-
nak válogatása során találtam meg ezt az itt bemutatott fotográfiát Mária-
teleprôl, a Magyar Néprajzi Múzeum fényképtárában. A leíró karton információ-
ja szerint 1904-ben készült. Vagyis nagyjából másfél évtizeddel azután, hogy
ezt a homokos területet a filoxéra pusztította zalai szôlôskertek pótlására álla-
mi segítséggel eltelepítették. Amely lépés nyomán megszülettek aztán a part
menti új települések: egy közülük a mai Balatonfenyves. Hogy ezen a felvéte-
len éppen azt a szakaszt kapta-e lencsevégre a korabeli fotográfus, amely a
mai közigazgatási határok közé esik, azt a régi üvegnegatív a homályban
hagyja, nehezen ismerhetôek fel még az elôtérben dolgozó, a szôlôt kapáló 
figurák körvonalai is, nemhogy a túlparté, hogy a hegyek állásából kiolvashat-
nánk a felvétel pontos helyét. Így is nagyon fontos nekünk ez a kép, ennél 
korábbit Máriateleprôl, azaz Fenyvesrôl (és Máriáról) eddig még nem találtam,
találtunk. (B. P.)
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A sikeres programokból 
válogattuk
Július elején egy teltházas operett elôadással debütált a
kertmozi, mint szabadtéri színpad. A rendezvényhelyszín-
né alakított, színpaddal ellátott egykori kertmozi az idei
nyártól több koncertnek, zenést estnek adott és ad helyet.
A zenepavilonban Phoenix és Ivory Coast koncert, retro
diszkó, rock & roll party, bábmûsor, utcabál fogadta az ér-
deklôdôket.
Július 23-án Határok nélkül címmel nyílott nemzetközi ki-
állítás a községháza nagytermében, ahol Osztrák, Német,
Francia, Belga, Orosz és Magyar alkotók mûvei láthatók
augusztus végéig.

(Fotók: Márton László)

Operett est a kertmoziban

Phoenix együttes koncentje a Zenepavilonban

Ivory Coast koncert a Zenepavilonnál

Utcatánc a Zenepavilonnál Sanzon-kuplé est
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Tart még a nyár!
AUGUSZTUS

13. Péntek
19.00 óra „Szenzáció” Bábovi szín-

ház zenés bábmûsora
Helyszín: Zenepavilon, Sétálóutca

20.00 óra Nyáresti komolyzene
Bach, Haydn, Pleyel, Beethoven,
Auric mûvei a Triola fúvós-
együttes elôadásában
Helyszín: Községháza nagyterme
(Kölcsey u. 27.)

21. Szombat
20.00 óra Utcabál az After Eight ze-

nekarral
Helyszín: Zenepavilon, Sétálóutca

SZEPTEMBER

04. (Szombat)
XIII. Kisvasúti Nap

60. éves a balatonfenyvesi Gazasági
Vasút
Részletes program a plakátokon.
Helyszín: Kisvasút állomás, Baranya
megyei Tábor, Somogyszentpál, Szín-
padi program 14 órától 22 óráig a Bara-
nya megyei Tábor elôtti parkolóban.

20. Péntek
Szent István-napi ünnepség
10.30 óra Ünnepi szentmise a Szent

Erzsébet-templomban

12.00 óra Ünnepi megemlékezés és
kenyérszentelés a Géza fejedelem
parkban.
(Részletes program a plakátokon.)

19.00 óra Hastáncbemutató
A budapesti BellyBea Hastánc-
stúdió elôadás
Helyszín: Zenepavilon, Sétálóutca

20.00 óra Utcabál a Joker Együttessel
Helyszín: Csalogány strand14. Szombat

19.00 óra Ezüst Fenyô Nyugdíjas
Egyesület mûsora
Vendég: Iharosberényi Népdalkör
Helyszín: Zenepavilon, Sétálóutca

21.00 óra Testi szépség zenés kabaré 
Kraszkó Zita, Szabados Mihály,
Czapkó Antal közremûködésével
Helyszín: Kertmozi
Esô esetén: Községháza nagyter-
me (Kölcsey u. 27.)

23–27. (hétfôtôl–péntekig)
Nemzetközi Fafaragó Tábor
Helyszín: Kertmozi területe

Bábmûsor a Zenepavilonnál

Határok nélkül kiállítás megnyitója Chalaban koncert Balatonfenyvesen a kertmoziban

Utcabál a Party Band együtessel
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