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Alig kezdôdött el a nyári szezon, máris komoly erôkkel készülünk né-
pünk, nemzetünk kiemelten fontos, és nagyszerû ünnepére, augusztus
huszadikára. István királyra emlékezünk, aki Vajknak született, az állam-
alapítást, az új kenyeret és mindazt köszöntjük, aminek köszönhetjük,
hogy ma itt vagyunk. S hogy ebben az esztendôben, 2016-ban mi is ün-
nepelhetünk! Lehetôség, de úgy gondolom, hogy kötelességünk is, arról
is szól a mi megemlékezésünk, hogy létezünk, vagyunk: tehetjük a dol-
gunkat. Balatonfenyvesen 2016 több évfordulót is hozott, melyek egyen-
ként is tiszteletre méltó fordulópontok, önállóságunkról, az eddig végzett
munka gyümölcseirôl is szól a mi személyes és közös történetünk.
120 éve volt az elsô nagy szüret Máriatelepen, a szakaszokon: innen szá-
mítjuk közös életünket, ekkorra fordult termôre az a szôlôhegy a homo-
kon, amelyet gróf Széchenyi Imre miniszteri biztosként szervezett. Emlé-
kül ebben az esztendôben az akkori fajtákból mi is telepítettünk egy törté-
nelmi szôlôskertet, amelyet tematikus bemutató területnek is szánunk.
Negyedszázada tartották, tartottuk azt a helyi népszavazást, amelynek
során Fenyves népe kimondta, hogy sorsát maga kívánja igazgatni:
minden szempontból. Ennek emlékére ilyenkor tartjuk a helyi „Független-
ség napját”, örömmel nyugtázva: mindig tovább gyarapodtunk. Idén a
Balatonpart utca felújítása készült el, ezt adtuk át azzal a szándékkal,
hogy a település központ használhatóbb, élhetôbb, kényelmesebb legyen.
Szeptember 7-én lesz húsz esztendeje annak, hogy a székelyföldi
Zetelaka Kultúrházának színpadán Sebestyén Csaba akkori polgármes-
terrel, valamint Mátyás Gábor plébánossal aláírtuk a testvértelepülési
okiratot, melynek különös rangot adott Sütô Andrásnak, Zetelaka dísz-
polgárának személyes jelenléte. Ennek a kapcsolatnak talán legfonto-
sabb eleme az évente megrendezendô gyermektábor, amelyen a zete-
váraljai és a lengyelországi Zduny kisiskolásai találkoztak a mieinkkel.
Ebben az esztendôben éppen itt nálunk, a múlt héten. S szeptember har-
madik hetében mi rendezzük a Székely kupa foci tornát is – egy másik
visszatérô közös eseményünket.
Május 12-én volt éppen tíz esztendeje, hogy aláírtuk azt a partnerkap-
csolati dokumentumot, amelynek köszönhetôen van lengyel partnertele-
pülésünk, településeink is: a Nagylengyel Vajdaságban, Krotoszyn Járás-
ban (Zduny és Sulmierzyce). A kapcsolat létrejöttét itt, nálunk. májusban
ünnepeltük együtt barátainkkal, szintén szeptemberben lesz folytatása,
Lengyelországban.
Szent István ünnepén nem gyôzünk hálát adni szent királyunk emléké-
nek, és a fenn lévônek, hogy még itt vagyunk, és létezésünkkel bizonyít-
juk nemzetünk életre valóságát.
Ilyenkor mindig arra is gondolok, hogy Fenyves a maga rövid, de tartal-
mas, és munkával teli életével, létével már eddig is bizonyította, hogy al-
kalmasak vagyunk az önállóságra, aminek egyik jelentôs produktuma
éppen az augusztus 20-án avatandó helytörténeti múzeumunk lesz.
Tesszük a dolgunkat, és milyen nagyszerû érzés, hogy ebben kiváló
segítôkre számíthatunk. Lapunk fôszerkesztôje, dr. Buza Péter, dr. Kor-
sós Zoltán, Zachar Zita nyaralópolgáraink és az itt-szülött Tábor Róbert
munkája nélkül identitásunk továbberôsítésének ez a remélhetôen igen
fontos intézménye csak álom maradt volna.
Nincs annál szebb, mint mikor egy régi álom valóra válik! (Lombár Gábor)

Államalapításunk 
ünnepe
Helyszín: Géza Fejedelem Park
Idôpont: 10.30 
Ünnepi beszédet mond Lombár
Gábor polgármester

Ünnepi szabadtéri szentmise
Nagytiszteletû Mátyás Gábor,
szentszéki tanácsos, római ka-
tolikus lelkész, Zeteváralja

Dr. Székely János, Esztergom–
Budapesti Fôegyházmegye se-
gédpüspöke

Bolla István plébános, Balaton-
fenyves

Miklósi Koppány, Fonyód–Bala-
tonfenyvesi Református Misz-
sziói Egyházközösség reformá-
tus lelkész

Közremûködnek:
– Szabó Anna hegedû
– Balatonfenyvesi Fekete Ist-

ván Általános Iskola tanulói
– Zalaszentbalázsi Fénykere-

sôk Kórusa

(Kedvezôtlen idôjárás esetén az
ünnepség a Szent Erzsébet Plé-
bániatemplomban kerül meg-
rendezésre)

Este hat órakor nyitja meg 
kapuit a Kölcsey utca 

83. szám alatti villában 

a MARI-ETTA Gyûjtemény
Fenyves helytörténeti kiállítása. 

Nyaralópolgárunk, 
dr. Kovács Árpád tiszteli meg
vendégeinket azzal, hogy ezt 

a gesztust magára vállalta.  

Minden polgárt és nyaralópolgárt
szeretettel várunk!
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Ott állt a fenyôligetben, félúton haza-
felé. Háta mögött a vasútállomás,
elôtte a mozi és a Vigadó. A régi Vi-
gadó. Már azt is lebontották, illetve
áthelyezték. Talán azért, mert zenéje
esténként zavarta a kertmozi elôadá-
sát. A kettô ugyanis teljesen egybe-
épült, csak egy kerítés jelezte közöt-
tük a határvonalat. A mozi maradt a
helyén, de a vendéglôt innen balra,
néhány sarokkal távolabb építették
újjá. Ott, ahol akkor éppen – egy félig
romos, volt szálloda épületében – az
elsô helyi Tüzép mûködött. Innen fu-
varozta Vuncs Sándor bácsi a tüzelôt
és az építôanyagot lovas kocsiján a
település lakóinak. Néha Mariska né-
ni, a felesége is. Már nagyon régen
az égi utakat járják együtt a Göncöl
szekéren, keresve elveszett fiúkat a
csillagok között.
Közvetlenül a mozi melletti sarkon is
volt egy kis vegyeskereskedés, a
Czink nénié. Férje meghalt a hábo-
rúban. Úgy tudom, kettesben éltek a
lányával, Idával. A szépséges Czink
Ida már nagylány volt és – talán érett-
ségije után, vagy nyári szünetben –
kis ideig Sárika postáján dolgozott.
Egy nyári estén családjával kifelé tar-
tottak a kertmoziból, amikor a keríté-
sen át megpillantotta Idát. Udvarlója

kíséretében, tûsarkú cipôjében ép-
pen akkor libbent be a Vigadó kapu-
ján egy olyan gyönyörû ruhában,
hogy ô olyat még életében nem látott.
Akkortájt az volt a divat, hogy a lá-
nyok egyszínû, ujjatlan, kivágott blú-
zokat és hozzá színes, tarka, csíkos,
pöttyös, bô, húzott szoknyákat visel-
tek csipkés alsószoknyával, néha
még többel is. Úgy mutattak ezekben,
mint egy-egy igazi virágszál. Ida ru-
hája azért volt különleges, mert a
szoknyarész rávarrott zsebébôl egy
dísz-zsebkenô kandikált ki, szépen
harmonizálva az anyag színeivel. Ez
annyira tetszett neki, hogy megfordult
a fejében, talán mégis inkább postás-
kisasszonynak áll ô is. Ebben azon-
ban nem volt egészen biztos. Azért
nem, mert ugyan meglehetôsen sze-
rényen éltek, de szép ruhákban nem
szenvedtek hiányt. Édesanyjuk fillé-
rekért vásárolt anyagokból valóságos
ruhakölteményeket varázsolt és úgy
öltöztette ôket, mint a hercegkisasz-
szonyokat. Kimondott tehetsége volt
a varráshoz. Csak ránézett az anyag-
ra, meg a tulajdonosára és pontosan
tudta, hogy milyen fazon illene hoz-
zájuk. Sokszor még próbálni sem kel-
lett, mert elsôre is tökéletesre sike-
rült. Sok helybéli leánynak még

menyasszonyi ruhája is az ô keze
munkáját dicsérte. Sajnos, ma már ô
is csak az angyaloknak varrja a tüll
csodákat. Vélhetôen ott is, nekik is
próba nélkül.
Ha a kis fenyôliget felôl nézzük, akkor
a mozi éppen vele szemben található.
Moziban is – fiúval kettesben – elô-
ször azzal a kék szemûvel volt. Egy-
szer, egy esôs vasárnap délután
kézen fogta ôt és elhozta ide. A film
címe is ez volt: Esôs vasárnap. Ültek
a moziban és az elôadás alatt végig
fogták egymás kezét. Nézték a filmet.
Inkább a filmet nézték, mert egymás-
ra nézni csak alig mertek a jótékony
félhomályban. A film is az ifjúságról
és a szerelemrôl szólt. Az elsô sze-
relemrôl. Róluk szólt. Akkor még min-
den rólunk szólt! Akkor kellett volna
megállítani az idôt!  
Az állomástól egy rövid, szélesebb
utca visz le egyenesen a tópartra.
Arra igyekezett ô is.
A Vigadóval szemben, az utca másik
oldalán, Eszti néni a vizes törölkö-
zôket teregette fodrászatának udva-
rán. Eszti néni sincs már és talán
jobb is, hogy nem tudja, szôleje he-
lyén butikok nyíltak. Üzletébe jobbára
hölgyek jártak. Azért mégis akadt a
férfiak közül egy, Beleki Imre, azaz 
– ahogy mindenki ismerte – Öcsi, a
jóképû, olaszos vagány, aki hallhatta,
tudhatta a nôi titkokat, mert még ma-
nikûröztetni is idejárt.
A vendéglô kerítése mellett lépdelt le-
felé. Már itt is takarítottak, de csak a
teraszon terítettek, a kertben még
nem. Vendég ilyenkor még csak elvét-
ve akadt. Régen itt minden nyáron,
fôleg esténként, igen nagy élet folyt a
hatalmas fák alatt. Máig sem tudom,
hogy miért kellett kivágni azokat.
Úgy a hatvanas évek közepén egy
egész nyári szezonban nálunk, a mi
régi Vigadónk kerthelyiségében ját-
szott a híres-neves Bergendy zene-
kar, amikor még nem is volt annyira
híres. Errôl Galambos Vali tudna iga-
zán mesélni.
Akkor már néha én is táncoltam itt.
Ferike, az unokabátyám jött értem,
vele elengedtek a szüleim. Igaz,
többnyire csak a legközelebbi sarokig
mentünk együtt, onnan már más kí-
sért tovább…  
Valika szép volt, mint egy kis porce-
lánbaba, hosszú, barna hajával és
apró, törékeny termetével. Szinte
minden este, ott lejtett táncosa karján
közvetlenül a zenekar elôtt. Ez nem
volt véletlen. A zongorista miatt tette,
aki megbûvölve, leplezetlen ámulattal
követte tekintetével a lány minden

Fülöp Nárcisz

Féligmese
avagy a három kívánság (2.)
Az már egyáltalán nem lesz véletlen, ha valaki magára ismer,
hiszen legtöbbjük nevén neveztetik. Senki ne bánja! Senkit nem
bánt. Ez volt az ifjúság, az ifjúságunk, az életünk. S még az sem
lehetetlen, hogy csak az én emlékezetemben él így ez a történet.
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Római katolikus 
miserend

Szent Erzsébet Plébániatemplom

(Kölcsey u. 79.)
csütörtök: 19 órakor
szombat: 19 órakor
vasárnap: 8 órakor 
és 10 óra 30-kor

Szûz Mária Szíve templom

(Fenyves-Alsó, Templom köz 1.)
péntek: 18 órakor
vasárnap: 9 órakor

Szent Anna kápolna

(Alsóbélatelep)
vasárnap: 11óra 45-kor

mozdulatát. A Vigadó után kevéssel,
olyan közel, hogy szinte belebotlik az
ember, már Kutrováczék cukrászdá-
jának ajtaját is kitárták. Ma is ott
üzemel, csak a neve változott. Nálunk
nem volt szokás cukrászdába járni.
Édességet otthon, mi magunk sü-
töttünk. Fagylaltot olyankor ettünk,
mikor a kis telepen – ahol akkor lak-
tunk – megjelent a cukrászék három-
kerekû, lábbal hajtós, fagylaltos ko-
csija. Csöngetését az összes gyerek
jól ismerte.
Az utca végén hirtelen kitágul a tér.
Feltárul a táj. Ez az a látvány, amit 
a hosszú évek alatt a retinánkba
égettek a forró nyarak, és amit oly so-
kan a szívünkben ôrzünk. Ez olyan
lenyûgözô, szinte álomszerû, hogy 
– én úgy vélem – méltán pályázhatna
a világörökség címre is. Meglehet, a
Teremtô is megpihenni tért ide – még
a nagy munka idején – és kedvére, a
saját gyönyörûségére formálta ilyen-
né. Csak onnan lehet tudni, hogy
mindez valóság, mert a friss, északi
szél a hajadba túr, arcodra csókolja a
víz illatát, sóhajtva bebúvik a ruhád
alá és ismeretlen vágyakat ébresztve
borzongatja végig bôrödet.
Szeretett itt a köveken üldögélni, mé-
lán hallgatni a hullámok fecsegését,
mezítelen lábát a vízbe mártogatva.
Naponta megcsodálta, miként válto-
zik tó színe. Lehunyta szemét és azt
képzelte, hogy a kis vízi tündérek old-
ják, varázsolják a szebbnél szebb
színeket. Ilyenkor ô maga is tündérré
változott.
Éppen szemben ült azzal a legna-
gyobb, furcsa, koporsó formájú hegy-
gyel. Tiszta idôben még a házakat is
láthatta a túlsó parton.
Ám nem csupán azt. Magát is látta
felfelé kapaszkodni a hegyoldalon,
mikor egy kora szeptemberi napon ki-
rándulni mentek az iskolával. Ô azt a
sötétkék, fehér pettyes, pörgôs kis
szoknyáját viselte, amit éppen elôzô
nap varrt neki az édesanyja. Kirándu-
láshoz nem volt éppen célszerû, de
csinos akart lenni és muszáj volt
megmutatni a lányoknak is. Krémer
Gyuri – az osztály réme – addig- 
addig helyezkedett, míg közvetlenül
alatta mászhatott, jó alkalmat teremt-
ve ezzel, hogy az ô pettyes szok-
nyácskája alá kukucskálhasson. Pró-
bálta másfelé venni az irányt, de a fiú
állandóan követte. Ez mérhetetlenül
zavarta, de az még jobban, amikor
lent a hajóállomáson, amíg vártak az
indulásra, az egyik fába, a bicskájá-
val, egy méretes szívet karcolt, majd
a közepébe belevéste mindkettôjük

monogramját. Annyira, de annyira
szégyellte ezt az egészet, hogy tilta-
kozásul jól képen törölte Gyurit a
májkrémes kenyerével, amibôl éppen
falatozott. Jutott abból még a fiú koc-
kás ingére is.
Meglátta ezt Lombár Piroska néni, a
kicsik tanítója. Menten fülön is csípte,
s jól leteremtette:
– Micsoda dolog ez! Ilyet tenni! Most
nézd meg, hogy néz ki!
– De…
– Csak semmi, de!
– De a Gyuri! 
– Tudom, hogy Gyuri nem egy an-
gyal, de máskor nekem szólj, ha vala-
mi bajod van vele. Majd én elintézem.
Ennek nem ez a módja. Ez önbírás-
kodás!
Nagyot nézett. Önbíráskodás? Hát az
meg mi fán terem? A minap Kocsis
tanár úr meg azt mondta Magasföldi
Pistának, hogy:
– Ne árulkodj, édes fiam! Azt nagyon
nem szeretem. Elég nagy vagy már.
Magadtól is lehetne annyi eszed,
hogy az ilyen dolgokat elintézzétek
egymás között, tisztességgel.
Na, ugye! Errôl van szó itt is! Még
hogy önbíráskodás! Gyuri nagyon is
rászolgált a májkrémes kenyérre.
Megérdemelte! Részérôl a dolog 
ezzel el is volt intézve. Tisztességgel!
A felnôtteken néha nagyon nehéz el-
igazodni. A lelke mélyén mégis vala-
mi kételkedésféle támadt. Lehet,
hogy Kocsis tanár úr mégsem erre a
megoldásra gondolt? 
Jobbról is, balról is egy-egy nádas
zárta le a kilométernyi szabad stran-
dot. Egyelôre béke és nyugalom ho-
nolt mindenfelé. A sétány csendjét
még nem zavarta a nyaralók tömege.
A büfék, sütödék is zárva voltak.
Édesanyám néha már lejött takarítani
az ô kis üzletébe. Egy idôben – mikor
elhatározta, hogy meggazdagszunk –
neki is volt egy lángossütôje innen
jobbra, majdnem a strand végében,
az iskola alatt. Meg nem gazdagod-
tunk, ellenben rengeteget dolgoz-
tunk. Mi is segítettünk, amikor, amit
tudtunk. Ô sütötte a legízletesebb pa-
lacsintát és a legfinomabb krumplis
lángost az egész környéken. Azóta
sem ettem olyan fenségeset! Mégis
megbüntették egyszer, majdnem le is
bontatták az üzletét, mert ô csak arra
ügyelt, hogy minden vevô elégedett
legyen, és a legjobbat kapja. A papír-
munkákban, hivatali ügyekben nem
volt járatos. Végül nekem sikerült el-
igazítani a dolgot a fonyódi tanácson,
mert akkor még odatartoztunk. Az is
egy jó történet, de arról majd máskor.

Tanévkezdés, 
tanévnyitó
Tájékoztatjuk a kedves Szülôket,
hogy a Balatonfenyvesi Fekete István
Általános Iskolában a 2016/2017-es
tanévben a tankönyvek kiosztása az
elsô tanítási napon, tehát 2016.
szeptember 1-jén történik. Azok a
tanulók, akik még nem hozták be 
a normatív kedvezményre való jogo-
sultságot igazoló iratokat kérjük,
hogy ezeket az elsô tanítási napon
pótolni szíveskedjenek.
A 2016/2017-es tanévben 1–4. évfo-
lyamon minden tanuló ingyenesen
jut a tankönyvekhez. Az 5–8. évfo-
lyamon a fizetôs diákok tankönyveit
a szülôk online (kello.hu szülôi felü-
letén), valamint átutalással, illetve a
megadott postahivatalokban fizethe-
tik ki. A postahivatalokban elfogadott
utalványok listáját a www.kello.hu/
rolunk/utalvanyok-elfogadasa elér-
hetôségen tekinthetik meg. Akik
csekken szeretnék a tankönyvek
árát kiegyenlíteni, azok a számlát és
a befizetéshez szükséges csekket
az elsô tanítási napon kapják meg,
melyet 2016. szeptember 15-ig kell
befizetni.
Az ünnepélyes tanévnyitó 2016.
augusztus 31-én 17 órakor lesz az
iskola tornacsarnokában.

Szeptemberi számunk lapzártája
augusztus 20.
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújí-
tását, új tetôszerkezetek ácso-
lását, fedését, valamint belsô
burkolást és gipszkartonozást,
kerti pihenôk, teraszok, kocsi-
beállók elkészítését. Balaton-
fenyves, Rákóczi u. 2., telefon:
30/387-6573.

– MINDEN AMI VILLANYSZE-
RELÉS! Farkas András vil-
lanyszerelô Lakások, házak,
irodák, üzletek, mûhelyek vil-
lanyszerelése. Fogyasztásmérô
helyek készítése. Éves felül-
vizsgálatok. Tel.: 30/275-1577,
farek01@gmail.com Balaton-
fenyves, Fenyvesi u. 214.

– Számítógépek javítását, kar-
bantartását vállalom. Orbán Já-
nos 70/379-8301.

– Kômûves és burkoló munkát
vállalok. Zrínyi Péter – 70/334-
9402.

– Parketta lerakást, lakkozást, la-
kások, nyílászárók estését-má-
zolását, és egyéb ingatlan kö-
rüli javítási és karbantartási
munkák elvégzését rövid ha-
táridôvel, jutányos áron, hosszú
távra is vállaljuk. „LA-ZO” ház-
szerviz. Tel.: 30/403-0181 és
30/551-8359.

– 830 darab békéscsabai hasz-
nált tetôcserép eladó. Telefon:
30/403-0181; 30/551-8359.

– Legyen tisztában értékeivel!
Nagy tapasztalattal, becsüsi
végzettséggel, helyi lakosként
segítek régi tárgyai értékének
megállapításában, értékesítési
tanácsadással, díjtalan kiszál-
lással. Telefon: 30/939-1039
Bózsing György Dráva utca 70.

– Pernecz József ács-állványozó,
vállalom régi tetôk felújítását,
belsô tetôterek, falak burkolá-
sát, teraszok, tornácok, autóbe-
állók, pavilonok készítését. Tel.:
70/347-0951.

– Balatonfenyvesen állomáskö-
zeli tehermentes 880 m2-es

építési telek eladó. CSOK
igénybe vehetô. Irányár: 4,2 M.
Tel.: 93/313-185.

– Pári Tamás villanyszerelô válla-
lom: lakóépületek, üzletek és
egyéb gyengeáramú munkála-
tait! Ingyenes árajánlat készí-
tés! Telefon: 30/677-7634.
E-mail: kucko96@vipmail.hu

– Festés-mázolást, hôszigete-
lést, fûnyírást vállalok. Telefon:
30/951-6569.

– Ha kerttel akad gondja, Schurcz
megoldja! Kertépítés, kertfenn-
tartás, veszélyes fa kivágás.
30/432-1073.

– Vízvezeték szerelés, bádogo-
zás, zöld övezet kezelés. Tel.:
30/261-6308.

– Balatonfenyvesen a Tavasz ut-
cában 96 nm-es 3 szobás össz-
közmûves ingatlan, strandtól
nem messze eladó. A kertben
egy közmûves 30 nm-es faház
van. Érd.: 70/414-1864.

– Villanybojlerok javítása, tisztí-
tása, mosógépek, mosogató-
gépek, elektromos háztartási
gépek javítása Kránicz István
30/904-4527 Balatonfenyves.
Hétvégén is.

– Ezermester javít kerékpárokat,
háztartási kisgépeket, lemez-
játszót, videót. Mindig TV seta-
box telepítés, hangolás, beállí-
tás. Csak kisegítô tevékenység
elszámoló számlával. 70/602-
5203.

– Gépi földmunka, fuvarozás,
építôanyag kereskedés. Feny-
ves kft. 8646 Balatonfenyves,
Nimród u. 32 (új temetô mellett)
Tel.: 30/956-8858, 85/560-142.

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

– Balatonfenyvesen, a központ-
hoz közel eladó családi házat
keresek. 30/901-0203.

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

4

Strandkönyvtár
Harmadik nyarát kezdte a strand-
könyvtár a Központi Strandon.
Elsôsorban folyóiratok, kölcsönzé-
sére van lehetôség. A kölcsönzést
közszolgálatot teljesítô diákok vég-
zik. Idén a könyvtárból leselejtezett
könyvekbôl is válogathatnak az ol-
vasni vágyók.
Nyitva tartása szerdától vasárnapig
14.00–18.00 óráig

APRÓ

Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt

háziorvos
Balatonfenyves Bocskai tér 1.

Hétfôtôl–péntekig 8–11 
és 13–14 óra között

Gyermekorvosi rendelés
Dr. Merényi Éva

gyermekorvos
Hétfô, Szerda, Péntek 

12.30–13.30 óráig

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

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE 2016

Augusztus 8–14.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár 

Fonyód
Augusztus 15–21.

Turul Gyógyszertár Balatonfenyves 
Augusztus 22–28.

Magyar Korona Gyógyszertár
Balatonlelle

Augusztus 29–szeptember 4.
Három Királyok Gyógyszertár

Balatonboglár   
Szeptember 5–11.

Mária Gyógyszertár Balatonlelle
Március 28–április 3.

Arany Kígyó Gyógyszertár
Balatonboglár

Ügyeleti idô zárástól az alábbi
idôpontig:

2016.07.01.–2016.08.31.:
h–v: 22 óra,

2016.09.01.–2016.12.31.:
h–p: 20 óra, szombat: 14 óra, 

vasárnap és ünnepnapokon 12 óra.
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Nyári gyermektábor 2016
Balatonfenyves–Zduny–Zeteváralja

Immár tíz esztendeje kerül megren-
dezésre, hol Lengyelországban, hol
Székelyföldön, hol itthon a Balaton-
nál a nyári gyermektábor.
Ebben az évben július 24–29 között
Balatonfenyves adott otthont a talál-
kozásnak, melyen 51 gyermek vett
részt. Elsô este rajzpályázatot hir-
dettünk, melynek témája a testvér-
települési kapcsolat jelentôsége volt.
A rajzokat Erdélyi Ernô rajztanár,
Nagy Tamás festômûvész és Lom-
bár Gábor polgármester zsûrizte, és
a kiemelkedô munkákat ajándékkal
jutalmazták.
Mivel a tábor helyszínéül az iskola
épülete, udvara szolgált, igyekez-
tünk minél több programot táboron
kívülre tervezni.
Hétfôn Szigligetre látogattunk, ahol
a gyermekek a várban tett sétát kö-

vetôen az íjazást is kipróbálhatták.
Este táncházat tartottunk, ahol a
Marica grófnô Szép város Kolozsvár
címû dalára két kaposvári tánctanár
segítségével táncolni tanulhattak a
gyerekek.
Kedden délelôtt Lombár Gábor pol-
gármester elôadást tartott a sze-
lektív hulladékgyûjtésrôl, a hulladék
újrahasznosításáról.
Ebéd után Balatonbogláron a Ma-
gyar Lengyel barátság háznál, az
egykori líceum épületénél koszorút
helyeztünk el, ezt követôen a Vörös
és Kék kápolnában Bagó Bertalan
festô munkáit tekinthették meg a tá-
borozók.
Este a Zeteváraljai Jókai Mór Általá-
nos Iskolai diákjai Dzsida Jenô:
Psalmus Hungaricus címû elôadását
hallgathattuk meg, ezt követôen Ve-

ress Ábel, a Budapesti Bartók Béla
Zenemûvészeti Szakközépiskola di-
ákja adott zongora koncertet.
Szerdán reggeli után Keszthelyre ki-
rándultunk, ahol a Helikon Múzeum-
ban a vadászati és a modellvasút
kiállítást látogattuk meg, majd a Fes-
tetics kastély parkjában tettünk sétát.
Csütörtökön sportnapot tartottunk.
A tornateremben váltóversenyen
mérkôzhetett meg Zduny, Zetevár-
alja és Balatonfenyves csapata, ez-
zel egy idôben foci és kosárlabda
bajnokságok zajlottak. A versenye-
ket, édességgel, apró ajándékokkal
jutalmaztuk.
Este közös bográcsozással mulattuk
az idôt és búcsúztunk el ifjú bará-
tainktól. Mint minden alkalommal,
most is nehezünkre esett.

Pálfi Piroska
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Elônyben 
a kerékpár!
Példaértékû strandfejlesztésbe
kezdett még 2011-ben Balaton-
fenyves Önkormányzata. 130 töké-
letes kerékpártámaszt helyeztek ki
az egy kilométer hosszú központi
szabadstrand területén. Remél-
hetôleg vendégeink közül egyre
többen választják majd az autó he-
lyett a kérkerekût, így csökkenhet
a környezô utcák zsúfoltsága.
Megváltoztatták a forgalmi rendet
is a partot övezô utcákban. A vál-
tozások tehermentesítették az új
burkolatot kapott Balaton-Part ut-
cát, a kerékpározás is biztonságo-
sabb lehet.
Reméljük, hogy a következô évek-
ben a többi balatoni önkormányzat
is a hasonló fejlesztésekbe kezd.
Mi támogatni fogjuk ôket ebben.

Magyar Kerékpárosklub 
Balaton

2008 nyara óta biciklizem körbe a
balatoni partokat. A terjedelmes
fenyvesi partszakaszon a kezdet-
tôl fogva feltûnt a kikötô és hajó-
állomás hiánya. Fonyódról gya-
korlatilag csak Badacsony felé
közlekedik menetrendi hajó (csu-
pán az utóbbi években egészült
ez ki egy Szigliget és Györök felé
tartó hajójárattal), míg az egész
nyugati medencét kiszolgáló kis-
máriafürdôi hajóállomásra eddig
óriási forgalom terhelôdött (rész-
ben Fenyvesrôl). Örvendetes fej-
lesztés az új kikötô, melynek
épülését 2015 végén és 2016 ele-
jén partmenti útjaim során lépés-
rôl lépésre követhettem, sôt a
rekordhosszú mólót még ottho-

nunkból, Ederics Külsôhegyérôl
láthatjuk.
Egyedülállónak tartom a nagybe-
reki partokat, hiszen a Tapolcai-
medence tanúhegyeinek fensé-
ges látképét varázslatos átalaku-
lásában innen figyelhetjük meg
Fonyódól Fenékpusztáig, amit –
mint világörökséggel felérô lát-
ványt – akár mozgóképpel meg-
örökítésre is érdemesnek tartok.
A beépítések miatt folyamatában
ezt a metamorfózist azok a sze-
rencsések követhetik végi, akik
Fonyódtól Fenékig ezt a partsza-
kaszt végighajózzák. Érdemes,
ahol csak lehet, kimenni a vízhez,
hogy megfigyelhessük, az alsó-
bélatelepi parton még látható

Csobánc és Gulács, illetve szigli-
geti Várhegy hogyan tûnnek el ta-
karások mögött, hogy aztán a
fenyvesi központ strand panorá-
máját a Kisörsi-hegytôl nyugatra a
Tóti-hegy, a hatalmas Badacsony,
a lebányászott koronájú Haláp,
Szent György-hegy és szigligeti
Antal-hegy, illetve Külsôhegy ural-
ják. Ha azonban a központi strand
büfésorától még nyugatra teszünk
néhány lépést a parton az új
kikötô felé, egyedülálló megfigye-
lést tehetünk, melyet sem a déli
parton, sem az északi parton nem
láthatunk, csak itt ezen a fenyvesi
partszakaszon: tiszta idôben a
Szigliget és a Keszthelyi-hegység
között a távolban némileg halvá-
nyabban kimagaslik a sümegi
Várhegy csúcsa!

Takács Gábor

Balatonederics

Néhány gondolat Fenyvesrôl 
egy balatoni biciklista szemszögébôl

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Krizsai Mónika.

Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter).
ISSN 2063-2622 – Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20.

Nyomdai munkák: PV&P Kft. 7400 Kaposvár, József u. 50.
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„A nagy mesterek – a század eleji
nagy moderneket is tisztelve – és a
felülmúlhatatlan alkotó mûvész: a
TERMÉSZET az igaz, csalhatatlan
tanítómesterem. Minden mûvem mé-
lyen átélt élményemhez kötôdik /…/
Nem gúnyolni, sokkolni akarom a
mûvészetet szeretni óhajtó embere-
ket, hanem megnyugtatni, felemelni 
a hétköznapi robotból.” – vallotta ma-
gáról Ruisz György festômûvész, ta-
nár, aki a hatvanas évek eleje óta
balatonfenyvesi nyaralópolgárunk.
Dr. Géger Melinda mûvészettörté-
nész (szintén fenyvesi nyaralótulajdo-
nos) megnyitó beszédében is kiemel-
te Ruisz természethez való viszo-
nyát: „mûvészetét a természethez
való ragaszkodás jegyében építette
fel. Fô témája a helyi táj, illetve az e
vidékhez kötôdô, itt tevékenykedô
ember /…/ A mindennapi tevékeny-
kedés és a mély szellemiséggel töl-
tött belsô béke együttesében olyan

humanizmussal ékesített-édesített vi-
lágot teremt, amit a pannon táj fogal-
mával írhatunk le /…/ Festôi világa
szelíd, az ember otthon érzi magát
benne, testét-lelkét gyógyítja”. Lom-
bár Gábor polgármester köszöntô
szavaiban a köztünk élt, élô alkotók
megismertetésének fontosságára he-
lyezte a hangsúlyt. A megnyitón részt

vett a mûvész özvegye, aki fáradha-
tatlanul ápolja az életmûvet, és örö-
mét fejezte ki, hogy Kaposvár után
Balatonfenyvesen is láthatóak Ruisz
György alkotásai.
A kiállítás megtekinthetô augusztus
15-ig a polgármesteri hivatala nyitva
tartási idejében.

(Fotó: Ruisz Léna)

Zongoraest
Július 26-án Veress Ábel, a budapes-
ti Bartók Béla Zenemûvészeti Szak-
középiskola tanulója adott önálló zon-
goraestet Fenyvesen. Elhangzottak
Bartók, Mozart, Chopin és Beethoven

mûvei, melyeket érdekes zene- illetve
mûvelôdéstörténeti felvezetô szöve-
gekkel konferált fel. A nagyszámú né-
zôközönség a hivatal elôtti kivetítôrôl
is élvezhette az elôadást.

Megjelent fenyvesi 
Tóth Árpád albuma
Július 14-én a községháza nagyter-
mében pódium beszélgetés keretében
mutattuk be a Tóth Árpád életútját és
mûveit tárgyaló s felvonultató albumot.
Buza Péter – a könyv szerkesztôje –
moderálta a jó hangulatú diskurzust,
amelybe bekapcsolódott a kötet
szerzôje, Szombathy Bálint, Andrási
Gábor mûvészettörténész és Lombár
Gábor, Fenyves polgármestere: ma-
gánemberként Árpi egykori jó barátja.
A mintegy félszáz résztvevô jelenlét-
ében és élénk érdeklôdésétôl kísér-
ve, szó esett a modern mûvészetek
trendvonaláról, arról, hogy korán
vagy késôn kapcsolódott be a nem-
zetközi áramlatokba Tóth, hogy sze-
mélyes sorsának alakulásában mi-
lyen szerepet játszott téma- és stílus-
választása.
Jó néhányan meg is vásárolták az al-
bumot a rendezvény utáni szabad-
program során, amire azoknak is lesz
lehetôségük, akik erre az eseményre
nem tudtak eljönni. „A visszhangta-
lanság ölelésében” címû munka 2000
forintos áron a Balatonfenyvesi Tu-
risztikai Egyesület irodájában – a sé-
tálóutca kapujánál – megvásárolható.

Ruisz György 
(1922–1994) 
emlékkiállítása
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Augusztus 20-án, szombaton, délután hat
órakor megnyitja termeit vendégeink és
községünk polgárai elôtt a MARI-ETTA
GYÛJTEMÉNY, Balatonfenyves idén alapí-
tott helytörténeti múzeuma.

Egy adottságainkhoz igazodó változatos kiállításon, a 
kiállítási tér három helyiségében, mintegy ötszáz fotót,
dokumentumot, tárgyat mutatunk be, tablókon, paravá-
nokon, tárlókban, diorámán.
Elsôsorban közös múltunk és környezetünk értékeit, je-
lenségeit. Így a nyaralótelep kialakulásának hôskorát, a
formálódó község elsô évtizedeinek életét, a Berek és a
Balaton élôvilágát, a Berekben folyó gazdasági tevékeny-
ség sajátos fejlôdéstörténetét. Különtermünkben mintegy
húsz valaha Fenyvesen élt híresség – tudós, képzômû-
vész, író, zeneszerzô, színpadi mûvész – életútját.

A kiállítást régi polgárunk – felmenôinek több gene-

rációja élt nyári lakóként Fenyvesen –, dr. Kovács 

Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke nyitja meg.

Sok olyan históriai emléket gyûjtöttünk össze és helyez-
tünk el, amelyek közül jó néhányhoz a ma élô polgárok
és nyaralópolgárok nemzedékeinek is személyes köze
volt és van. Számtalan kellemes meglepetést ígérhe-

tünk!

Találkozunk augusztus 20-án, délután hat órakor a

MARI-ETTA villa kertjében (Kölcsey utca 83. – Deák

Ferenc utca sarok).

Gazdag program vár!

KIÁLLÍTÁSSAL NYITJA MEG TERMEIT 
A MARI-ETTA GYÛJTEMÉNY

Gyermekelôadások a Kultúrtéren (Kertmozi), délelôtt 11:00 órai kezdettel:

Augusztus 11. csütörtök: Az eltûnt hangok meséje (Társszervezô: Kultkikötô)
Augusztus 12. péntek: Rutkai Bori Banda: Pizsamátor (Társszervezô: Kultkikötô)
Augusztus 15. hétfô: Sicc! (a Mesezenekar elôadása)

Augusztus 18. csütörtök: Az égig érô paszuly (Társszervezô: Kultkikötô)
Augusztus 19. péntek: Balatoni legendák – Helka és Kelén (Társszervezô: Kultkikötô)

Filmvetítések a Kultúrtéren (Kertmozi), este 21:00 órai kezdettel:

Augusztus 10. szerda: Zûrös olasz esküvô

Augusztus 12. péntek: Micsoda nôk!

Augusztus 15. hétfô: Toszkánai esküvô

Augusztus 17. szerda: Breki, a békakirályfi

Augusztus 19. péntek: Az új barátnô

Szombat esténként változatos mûfajú koncertek:

Augusztus 13. 20:00 órakor: Retrofon utcabál a Zenepavilonnál
Augusztus 20. 20:00 órakor: Die Bayerkrainers Zenekar utcabálja a Zenepavilonnál

Sportprogramok az aktív kikapcsolódást keresôknek:

Augusztus 13-án ismét megrendezésre kerül a 
Fenyves Open Teniszbajnokság a Nimród utcai teniszpályákon.
Augusztus 20. 09.00 órától tûzijáték

Augusztus 27-én 24. alkalommal kerül megrendezésre a Fenyves Kupa Vitorlás Verseny,

amely nemcsak résztvevôknek, hanem nézôknek is érdekes látványosságot kínál.
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