
BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam    2016. SZEPTEMBER

Mindenki, akivel az éppen csak véget ért szezonról beszélgetek, azt rövidnek,
kiszámíthatatlannak, tervezhetetlennek ítéli, és több elemében érzi a turisztikai
szokások átalakulását.
Azt nem gondolom, hogy rövidebb volt a nyári idény, mint az elmúlt esztendôk-
ben, régen és érezhetôen beállt arra a két és fél hónapra, amelynek meghosz-
szabbítása – se hátra, se elôre – igen nehéznek látszik. Az ok nyilvánvaló. Elég
ha Fenyves „csendes családias üdülôhely” jellegére utalunk: s a talán legfonto-
sabb szereplôkre, a gyerekekre. Az iskola június közepén szokott befejezôdni,
akkor kezdôdnek a kötelezô vagy szabadon választott táborok. Általában egy
hét, s már június végén, július elején járunk.
Aztán augusztus 20-a után már készülôdnek a családok haza, tíz nap múlva új-
ra iskola, be kell szerezni minden hozzávalót. Utánjárás, idô, a nyaralás véget
ért, még ha hét ágra süt is a nap. Ezekben a hetekben már csak a német csalá-
dok, az idôsebb korosztály, és az esetleges iskolai elôtáborozók maradnak, de a
vendégszám csökkenés szembe tûnô.
Ezt a menetrendet aligha tudjuk megváltoztatni. És – bár igen jó lenne – nem
tudjuk befolyásolni az új trend szabályozását se. Egyre többeknél a tó idegenfor-
galma a hétvégékre, hosszú hétvégékre korlátozódik. Az internetes idôjárás
elôrejelzô felületeket böngészve sokan csak szerdán vagy csütörtökön döntik el,
mire számíthatnak, jönnek-e vagy maradnak. Nehezen lehet így egy parti ven-
déglátó üzlet beszerzéseit tervezni, mégis ehhez a helyzethez kell idomulnunk,
akárcsak a szállásadóknak. Telt ház vagy éppen üres szobák, házak…
Újabb trendváltozás, hogy egyre többen a házi kedvenceket, elsôsorban a kutyá-
kat akár ezer kilométerekrôl is ide utaztatják, és egyre többen keresik a kutyás
strandokat, fôleg amióta néhány parti önkormányzat ebben látja a továbblépés
látványos lehetôségét, bár el kell azt is mondani hogy legalább akkora az ellen-
érzés ezekkel a lehetôségekkel kapcsolatban, mint a megelégedettség. Azt gon-
dolom, hogy e tekintetben is – mint általában – a mértékletesség lenne az üdvözítô.
Vendégeink keresik évrôl-évre az újat, a komfort javulását. 2016 Fenyvesen ebbôl
a szempontból jól sikerült. Megépült kikötô, annak létesítményei már idén is gaz-
dagították kínálatunkat. Volt Triatlon mix váltó országos bajnoki rendezvény, vete-
rán jármû találkozó, a létesítmény étterme új színt vitt a kopottas balatoni kínálat-
ba. Mert – tisztelet a kivételnek – a tó mellett még mindig a középszer uralkodik,
párosulva egy nem magyarázható, lehet, hogy a fáradtságból adódó udvariatlan-
sággal. Több esetben is találkoztam unott, udvariatlan, a mosolyt nem ismerô
vendéglátóssal, kereskedôvel, természetesen: összbalatoni élményeimrôl beszé-
lek. Ezen biztosan kell változni. Nem kellene haragudni azokra, akik idehozzák a
pénzüket, hiszen belôlük szeretnénk élni, és ez biztosan nem fog menni rossz
kedvûen, zsörtölôdve, igénytelen üzletekbôl, kelletlenül kiszolgálva.
Aki magára ismer, akár nálunk is, szeretném, ha megértené, nem rám kell a vé-
leményemért haragudni, hanem a stílustalan alkalmazottakra, a vendéget magá-
ra hagyó szálláskiadókra, a kurtaxa befizetését elfelejtôkre, és a még mindig
létezô, és nagyon sokat keresô, ugyanakkor mindnyájunknak sok kárt okozó
szerencselovagokra.
Ôk keltik rossz hírünket, rontják a Balaton imázsát, noha annak fényezésére
évrôl-évre tízmilliókat áldozunk mindnyájunk pénzébôl, s mi is: hogy legyen fel-
újítva a Balaton utca, parkolóhelyekkel bôvítve, turisztikai látványosságnak is
beillô helytörténeti múzeumot nyitunk. S olyan kulturális programot szervezünk,
amelynek gazdag kinálatában mindenki megtalálhatja a neki legkedvesebb pro-
dukciókat.
Ez már a szezon újratervezését is jelenti, mert Fenyves megértette, változnak az
idegenforgalom tendenciái. S bár a szezon szentsége örök kísérônk marad,
szándékainkban s fejlesztéseinkben meg kell jelennie ennek a felismerésnek.
(Lombár Gábor)

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: 11 óra 45-kor

Szent István 
ünnepén
Az ünnepi szentmisét dr. Székely
János, az Esztergom-Budapesti
Fôegyházmegye segédpüspöke
celebrálta. Közremûködtek a za-
laszentbalázsi Fénykeresôk kóru-
sának tagjai. Ünnepi beszédet
mondott Lombár Gábor polgár-
mester. Irodalmi mûsorral lépett
fel Fehér Dóra, Sólyom Diána és
Márton Rozi, Szabó Anna hege-
dûn játszott.
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Kiváncsi polgáraink megrohamozták 
a MARI-ETTA gyûjtemény nyitó kiállítását
Augusztus huszadikán koraeste,
jóval több mint száz érdeklô- 
dô jelenlétében, a gyönyörûen
rendbehozott MARI-ETTA villa
három termében (valójában:
szobájában) megnyílt a gyûjte-
mény elsô kiállítása. Ünnepi be-
szédében Lombár Gábor közös
történelmünk, településünk his-
tóriája meghatározó állomásai-
nak fontosságára utalt, s arra,
hogy a sokak segítségével, a
kurátorok (Buza Péter, Korsós
Zoltán, Tábor Róbert) hozzáértô
munkájával létrehozott kiállítás 
– és a gyûjtemény – kivételesen
sikeres és színvonalas végered-
ménnyel járt. Akár egy beveze-
tett múzeumnak is elismerést
szerezne az anyag installálása,
a kiállítási terek berendezése és
– fôleg – annak tartalma. Kovács
Árpád családja, felmenôi hosszú
évtizedek óta nyaralópolgárai
Fenyvesnek. A költségvetési ta-
nács elnöke megnyitójában sa-
ját gyermekkorának emlékeit
idézte, felemlegetve sokakkal
közös nyaraink gazdag élmé-
nyeit.
A megnyitás óta eltelt hetekben
is gyakran érkeztek érdeklôdôk
a villához, ezért az önkormány-
zat úgy határozott, hogy nem
csak a szezonban, de november
végéig (péntek délutánonként)
kinyitja a kertet és a házat: hogy
aki még nem látta, megnézhes-
se, felfedezhesse magának oly-
kor saját magát (képeken, doku-
mentumokban) vagy rég elfelej-
tett, esetleg éppen nagyon is
emlékezetes barátait, ismerô-
seit, Fenyves korszakainak jele-
neteit, történéseit.

Fotó: Korsós Zoltán
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FENYVES OPEN
2016

Augusztus közepén megtartot-
tuk régi-új versenyünket Bala-
tonfenyvesen. Talán sokan tud-
ják, hogy a Balatonnagybereki
ÁG teniszpályái – a 70-es évek
végén épültek – a déli part elsô
pályái közé tartoznak. Gyorsan
népszerû lett az ide látogató
külföldi és hazai nyaralók kö-
zött. A 90-es évek közepén
igény mutatkozott az oda lá-
togató sportolók inspirálására,
(legfôképpen Maczekó Karcsi
bácsi), egy háziverseny szer-
vezésére, amit elôször 20 éve 
– sok helyi vállalkozó és a
Fenyvesi Önkormányzat támo-
gatásával – 1996-ban szervez-
tünk meg. Nem volt ritka a 
32-es vagy 64-es tábla sem már
a kezdetektôl.
Az idén már egyesületi szerve-
zésben, mint az új fenyvesi
sportegyesület, a Fenyves SE.
szakágaként szerveztük verse-
nyünket. Sajnos az idei nem kö-
zelítette meg érdeklôdésben a
régebbieket, a hangulat azon-
ban a régi volt.
Sokat küzdöttünk és sokat ne-
vettünk. Aki ott volt, jól érezte
magát.
Köszönet a Fenyves Termál
Kft.-nek, a pályák tulajdonosá-
nak és mindenkinek, aki eljött
és megtisztelt jelenlétével.
Jövôre augusztus közepén újra
Fenyves Open 2017!

Papp Tibor
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Aznap kicsit többet idôzött itt, mint szo-
kott, ezért most gyorsan végigszaladt a
parton egészen a végéig, ahol egy szé-
les csatorna ömlik a tóba. A Nagyárok.
Ez vezeti le a berekbôl a felesleges 
vizet, védve a települést az elöntéstôl.
A strandnak ezen a végén egy vitorlás
kikötô épült. A túlsó parton hatalmas
nádtenger kezdôdik. Már messzirôl lát-
ta, hogy a nádas elôtt ott úszkál a jól is-
mert vadkacsa család. A legszélsô
padra letette táskáját. Elôkereste belôle
Pörzse bácsi kis selyempapír csomag-
ját és tartalmát a vízbe szórta. A ka-
csák sebesen kapkodták egymás elôl a
kenyérdarabkákat. A kislány elégedet-
ten szemlélte kedvencei falatozását,
hátát a viharágyúnak támasztva.
Te láttál már viharágyút? Azt sem tu-
dod, mi az?
A viharágyú éppen olyan, mint egy kö-
zönséges ágyú, csak ezt békeidôben
használták és nem rombolásra. Ahogy
az a nevében is benne van, a hajósokat,
vitorlázókat, fürdôzôket figyelmeztették
vele a vihar közeledtére. A hangja jó
messzire elhallatszott, a vízen meg kü-
lönösen. Két, különbözô színû lövedéke
volt, olyasmi, mint a tûzijátéké. A na-
rancssárga a kisebb, a piros a nagyobb
veszélyt jelezte. Még a hatvanas évek-
ben is használták. Azóta a pontosabb,
megbízhatóbb, fényjelzésekre tértek át.
Errôl csónakos Horváthékat kellene
megkérdezni. Itt volt a messze földön is
ismert hajóépítô üzemük a csatorna
partján. A viharágyút is ôk kezelték.
Azt azonban még csónakos Horváthék
Lacija sem tudta, amit én, hogy a vihar-
ágyú más célt is szolgált. De ez titok,

csak neked mondom el! A kis vízi tün-
dérek birodalmát is ez az ágyú védte!
Bizony, mert a csatorna partján a ná-
dasban ott tanyáztak ôk is, a kis vízi
tündérek is. Errôl sokat tudnék mesélni.
Talán még ma is ôk építenek homok-
padokat a vízbe, hogy a gyerekeknek
legyen hol játszani, ôk csillogtatják nyá-
ron az aranyhidat, és ôk fényesítik té-
len tükörsimára a jeget. Régen legfôbb
dolguk az volt, hogy kis csónakjaikkal
járták a vizet és elsimogatták a viharos
hullámokat. Mikor meghallották a vihar-
ágyú hangját, rögtön vízre szálltak,
hogy partra segíthessék a bajba került
vitorlásokat. Csak szegény Vuncs Ban-
din nem tudtak már segíteni. Sajnos, ô
odaveszett.
Azt nem tudnám megmondani, hogy ott
laknak e még mindig, vagy egyáltalán
laknak e még manapság is vízi tündé-
rek a nádasban, mert mikor a vihar-
ágyút elvitték, az ô birodalmuk is védte-
len maradt. Meg azért sem, mert már
réges-régen egészen más – nem ke-
vésbé fontos – dolgokon vagyok kény-
telen gondolkodni. Remélem mégsem
nem költöztek el, legfeljebb egy kicsit
odébb helyezték országuk határát. Ki-
tanulták az új, ledes fényjeleket és se-
gítenek majd révbe érni az új kikötô új
vitorlásainak is.
Felkapta a táskáját a padról és az utol-
só utcán futva indult felfelé. Ahogy a sa-
rokról visszanézett, csodálkozva látta,
hogy a pad eltûnt. Hirtelen minden
megváltozott. Egy pillanatra látni vélte
saját magát úgy ötven évvel késôbb,
ugyanitt, már felnôttként, kutatva rég-
múlt napok, emlékek után, mert mára

mindez csak emlék. Az is, hogy annak
idején sok nyári estén üldögéltek itt,
azon a padon, együtt azzal a kék sze-
mû fiúval, a jövôt kutatva. Vajon hová
lett a pad? És hová lett mindez? És mi-
ért? Sic transit gloria mundi. Így múlik
el a világ dicsôsége!
Azon a legszélsô utcán sebesen haladt
föl, a falu felé. Kétoldalt a kisebb-na-
gyobb, takaros villák is még bezárva, a
nyárra vártak. Tulajdonosaikat nem is-
merte, így sem ôt, sem gondolatait nem
akasztotta meg semmi, mert a házak
magukban mind csak holt kövek, lakóik
visznek bele elmesélni való életet.
Az utca végén, az új posta épületét el-
hagyva mehetett volna a pékség felé is,
arra, ahol egy kis híd vezet át Máriára,
ott is elérte volna a csatorna partját,
amerre tartott, de most inkább a so-
rompó felé vette útját. Átment a síne-
ken. A sorompó után balra, az a nagy
szürke épület egy másik vasútnak az
állomása. A kisvasúté. Ez gazdasági
vasútnak épült még az ötvenes évek-
ben, amikor itt Rákosi Mátyás állami
gazdasága virágzott.
Vele átellenben, hatalmas szôlôskert
közepén, abban a csinos, piros tetôs,
nagy házban éltek Klaszán Sanyiék.
Sanyi délceg, jóképû, jó kiállású fiú
volt. Nem véletlenül bízták rá a legen-
dás, iskolai Csipkerózsika elôadáson a
királyfi szerepét.
Az úgy történt, hogy egyik magyar óra
után Bíróné Irénke néni – akit mi egy-
más között csak (bocsánat Tanárnô)
Micikének neveztünk – szólt, hogy a
nagyszünetben menjek le a tanári szo-
bába. Ha egy gyereket a tanáriba hívat-
nak, az általában nem jelent jót, de
most nem errôl volt szó. Mikor benyitot-
tam, már volt ott néhány másik gyerek
is, fiúk, lányok vegyesen. A tanárnô el-
mesélte, hogy egy igazi színházi elô-
adásra készül az iskola vezetése. A Csip-
kerózsika címû mesejátékot szeretnék
betanítani és mi annak lennénk a
szereplôi. Nagy izgalommal, szorgal-
masan készültünk heteken, hónapokon
át. A próbák alatt akaratlanul is megta-
nultuk, kívülrôl fújtuk egymás szerepét.
Az énekeket is, mert zenés darab volt.
Az elôadásra való készülôdés lázában
égett az egész iskola. A királyfi szere-
pét – amint az már tudjuk – Klaszán
Sanyi kapta, a királylányét Bárándy
Zsuzsi. Rám Soserest tündér szerepét
osztották. Ô volt az a sértôdött, gonosz
tündér, aki megszúrja az orsóval Csip-
kerózsika ujját, hogy álomba merüljön.
Elôször nem örültem ennek a szerepnek,
de a feldolgozás szerint a mese végére
ô is jó tündérré változott, így hát meg-
békültem vele és meg is szerettem.
A szép tündér ruhája is tetszett, de az
talán még jobban, hogy a dramaturgia
szerint egy hatalmas bagoly hátán rep-

4

Fülöp Nárcisz

Féligmese
avagy a három kívánság (3.)
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kedett, úgy közlekedett. A baglyot Kászli
Peti személyesítette meg, egy nálam ki-
sebb, de nagyon erôs, jókötésû fiú. Az ô
hátán repkedtem. Ezt olyan jó mókának
találtam, hogy el is határoztam, talán
mégis inkább színésznô leszek.
A régi Vigadónak színpada is volt, ahol
általában amatôr társulatok léptek fel.
A mi híres, legendás Csipkerózsika
elôadásunkat is ott tartottuk meg.
A fôpróba elôtt azonban történt valami,
számomra valami egészen rendkívüli
dolog. Megérkeztek a jelmezek, de a
jelmezekkel együtt érkezett még valami
más is. Egy hosszú, szôke paróka. Ter-
mészetesen a királylánynak. Attól a pil-
lanattól, amint megláttam, nem hagyott
nyugodni a gondolat. Ezt nekem fel kell
próbálnom! Az igazság az, hogy irigyel-
tem Zsuzsit. Nem, nem a királylány
szerep miatt, hanem a szöszkeségéért,
de még nálánál is jobban a nôvéremet.
Én is szôke hajat szerettem volna és
hozzá kék szemet, hátha akkor az
édesanyám engem is …
A fôpróba elôtt titokban besurrantam a
színpad mögötti öltözôbe, ahol hátul 
a sarokban egy hatalmas tükör állott.
A királylány jelmezénél rögtön meg is

láttam, amit kerestem, a parókát. Szin-
te rávetettem magam. Gyorsan a fe-
jemre tettem és várakozással teli kí-
váncsisággal néztem a tükörbe. Uram-
fia! A látvány hihetetlen és szörnyû volt.
A tükörbôl egy szôke boszorkány né-
zett vissza rám. Az én barnaságomhoz
egyáltalán nem illett ez a szôke zuha-
tag. Hirtelen minden összeomlott. Nem
akartam már szôke hajat, semmit sem
akartam, színésznô sem akartam lenni,
csak hangosan zokogtam, zokogtam, ki
tudja meddig.
Irénke néni hangjára tértem magamhoz:
– Á, szóval itt vagy! Már mindenhol ke-
restelek!
Felnéztem és döbbenetet láttam az ar-
cán. A paróka még mindig a fejemen
volt és a sírástól a festék is elmaszato-
lódott az arcomon. Szerettem volna el-
süllyedni szégyenemben, amiért így
rajtakapott.
– Uramisten! Hogy’ nézel ki? Mi történt
veled? – kérdezte, és zsebkendôjével
törölgetni kezdte rólam a festéket.
Szóhoz sem tudtam jutni. Micike für-
készve vizsgálgatott. Azt találgathatta
magában, mégis mi lehet a bajom,
mert így szólt:

– Jaj, te kis buta! Csak nem te is király-
lány szerettél volna lenni, mint most
minden lány
– Nem, nem azért, a nôvérem miatt,
mert ô szôke …
– Aha! A nôvéred miatt? Azért próbál-
tad fel, mert neki szôke a haja? És mi-
ért sírsz?
– Mert ilyen csúnya vagyok szôkén –
hüppögtem szipogva.
Akkor a tanárnô felkacagott, két tenye-
rébe fogta az arcomat, jobbról is, balról
is egy-egy cuppanós puszit nyomott a
még maszatos képemre. Mélyen a sze-
membe nézett és azt mondta:
– Figyelj rám, te Soserest! Jól jegyezd
meg, amit most mondok! Te így vagy jó,
így vagy szép, ahogyan vagy. Ne akarj
te szôke, vagy bármilyen más lenni!
Különben sem az számít az életben,
hogy kinek milyen haja, a bôre, vagy a
szeme színe, hanem az, hogy mi van itt
belül, a szívében! Most pedig gyere,
mert mindjárt te következel!
Akkor nem igazán tudtam hova tenni a
hallottakat, de életem során kerültem
olyan helyzetbe, amikor a tanárnô sza-
vai értelmet nyertek és a helyükre ke-
rültek.

Almássy Krisztián alkotásai-
ból nyílt kiállítás a Községhá-
za nagytermében augusztus
17-én. Megnyitotta Lengyel
Zsüliett festômûvész és Lom-
bár Gábor polgármester. Köz-
remûködött Császár Bíró Len-
ke Karola. Megtekinthetô ok-
tóber 14-ig a Polgármesteri 
Hivatal nyitva tartási idejében.

Októberi számunk 
lapzártája szeptember 20.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk fel-
újítását, új tetôszerkezetek ácso-
lását, fedését, valamint belsô
burkolást és gipszkartonozást,
kerti pihenôk, teraszok, kocsibe-
állók elkészítését. Balatonfeny-
ves, Rákóczi u. 2., telefon:
30/387-6573.

– MINDEN AMI VILLANYSZERE-
LÉS! Farkas András villanysze-
relô Lakások, házak, irodák, üz-
letek, mûhelyek villanyszerelése.
Fogyasztásmérô helyek készíté-
se. Éves felülvizsgálatok. Tel.:
30/275-1577, farek01@gmail.com
Balatonfenyves, Fenyvesi u. 214.

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

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

– Parketta lerakást, lakkozást, la-
kások, nyílászárók estését-má-
zolását, és egyéb ingatlan kö- 
rüli javítási és karbantartási mun-
kák elvégzését rövid határidôvel,
jutányos áron, hosszú távra is
vállaljuk. „LA-ZO” házszerviz.
Telefon: 30/403-0181 és 30/551-
8359.

– 830 darab békéscsabai használt
tetôcserép eladó. Tel.: 30/403-
0181; 30/551-8359.

– Legyen tisztában értékeivel!
Nagy tapasztalattal, becsüsi vég-
zettséggel, helyi lakosként segí-
tek régi tárgyai értékének meg-
állapításában, értékesítési ta-
nácsadással, díjtalan kiszállás-
sal. Tel.: 30/939-1039 Bózsing
György Dráva utca 70.

– Pernecz József ács-állványozó,
vállalom régi tetôk felújítását,
belsô tetôterek, falak burkolását,
teraszok, tornácok, autóbeállók,
pavilonok készítését. Telefon:
70/347-0951.

– Balatonfenyvesen állomásközeli
tehermentes 880 m2-es építési
telek eladó. CSOK igénybe

vehetô. Irányár: 4,2 M. Telefon:
93/313-185.

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

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

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

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

– Balatonfenyvesen a Tavasz utcá-
ban 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, mosogatógé-
pek, elektromos háztartási gé-
pek javítása Kránicz István
30/904-4527 Balatonfenyves.
Hétvégén is.

– Ezermester javít kerékpárokat,
háztartási kisgépeket, lemezját-
szót, videót. Mindig TV setabox
telepítés, hangolás, beállítás.
Csak kisegítô tevékenység el-
számoló számlával. 70/602-
5203.

– Gépi földmunka, fuvarozás, épí-
tôanyag kereskedés. Fenyves 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 központhoz
közel eladó családi házat kere-
sek. 30/901-0203.

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

APRÓ Mozdulj Balaton!

Az idei évben is nagy sikere volt
Balatonfenyves-alsón az immár
12. alkalommal megrendezett
Mozdulj Balaton! sportrendez-
vény sorozatnak.
Több mint ezren vették igénybe a
sportolási lehetôséget nyújtó vízi-
játékokat, strandröplabda pályát,
focipályát, ping-pong asztalt,
streetball pályát, fitness eszközö-
ket. A vállalkozó szellemû baráti
társaságok, családok, vendégek
vagy spontán szervezôdött csa-
patok sportvetélkedôit a helyszí-
nen animátorunk csillogó érmek-
kel, emléklapokkal jutalmazta.
A nyaranta szombatonként meg-
tartott sportvetélkedôk mellett ter-
mészetesen egész évben minden
lehetôség adott a pályák, eszkö-
zök igénybevételére – díjmente-
sen.
Találkozzunk jövô nyáron is! Moz-
dulj Balaton! 
A programsorozat az Emberi
Erôforrások Minisztériuma Sport-
ügyekért Felelôs Államtitkársága
és a települési önkormányzatok
támogatásával, a Balaton Fej-
lesztési Tanács szervezésében
valósult meg. A helyi szervezôk
34 település 37 strandján, 17
Veszprém, 4 Zala és 16 Somogy
megyei helyszínen várták a szer-
vezett keretek között sportolni
szándékozókat az elmúlt két és
fél hónapban.
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Így is összefoglalhatnánk a Ba-
latonfenyvesen immár 16 éve, min-
den augusztus elsô hetében ren-
dezett, nyáresti zenei koncerteket,
melyeken a Klasszikus Zenei Kör
mûvészei lépnek föl. A mûvészbará-
tokból álló csapat tagjai lassan helyi
ôslakosoknak számítanak, akik ha-
gyományos hangversenyükön igé-
nyesen válogatott mûsorral örven-
deztetik meg mindig a zeneszeretô
közönséget.
Idei estjükön a fenyvesi Kultúrtér
(Kertmozi) szabadtéri helyszíne szin-
te szûknek bizonyult, nagy volt az
érdeklôdés.
Dr. Hollósi Mihály, a zenei kör ötlet-
gazdája és vezetôje a koncert elején
Weber: A bûvös vadász címû operá-
jának klarinétra átírt áriájával köszön-
tötte a hallgatóságot.
Balatonfenyves fennállásának 120
éves jubileuma alkalmából Lombár
Gábor polgármester üdvözölte a
megjelenteket. Kiemelte az elôadó-
mûvészek hûségét és ragaszkodását
a településhez, ügyszeretetüket a

klasszikus zene értékeinek terjeszté-
sében. A szereplôk bemutatását
követôen elismerôen szólt a sze-
münk elôtt felnôtt, új mûvészgenerá-
cióról, akik pályájukon szüleiket köve-
tik, s a zenei kör neveltjeinek is szá-
mítanak.
Az idei, augusztus 6-i mûsorban
Weber, Goltermann, Schubert,
Kreisler, Lalo, Grazioli, Mendelssohn,
Sarasate, Debussy mûvei mellett
népszerû filmzene- és operett-részle-
tek hangzottak el a közönség vastap-
sától kísérve. Brávózó tetszésnyilvá-
nításuk hatására az elôadói együttes
Lehár: A víg özvegy címû operettjé-
nek frappáns, tréfás fináléjával fejez-
te be az estet.
Balatonfenyves Önkormányzata és a
Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület
ezúton gratulál a fellépô mûvészek-
nek: Baranyay László Liszt-díjas zon-
goramûvész-professzornak, Geszthy
Veronika énekmûvész primadonná-
nak, Laczó András Bartók-Pásztory
díjas, Arany-gyûrûs énekmûvésznek,
Farkas Sándor hegedûmûvész-kon-

certmesternek, Szödényi Nagy Enikô
gordonkamûvész-szólamvezetônek,
Fejes Antal Magyar Arany Érdemke-
reszttel kitüntetett csellószólam-
vezetônek, Biczó Bernadett friss dip-
lomás hegedûmûvésznek, F. Pálfy
Zsuzsa Arany-katedra díjas zongora-
tanárnak és dr. Hollósi Mihály szóló-
klarinétosnak, a zenei kör vezetô-
jének.
Remélik, ha augusztus, akkor jövôre
is szólhat a klasszikus muzsika Feny-
vesen, a zenekedvelô közönség és
valamennyiünk örömére.

F. P. Zs.

Szôlômunkások: fába faragva
Augusztus végén ismét dolgozott a fafaragó tábor. Pontosabban
Tapolcai Sándor szervezésében – aki hosszú évek óta vállalja ezt
a nehéz feladatot – azok a mesterek, akik rendszeresen megtiszte-
lik Fenyvest alkotásaikkal. Idén a szôlômûvelôk alakjai születtek
meg vésôik nyomán, hogy emléket állíthassunk azoknak, akik an-
nak idején, százhúsz esztendeje magát településünket is megal-
kották homoki szôlôtelepítésükkel.

Ha augusztus, 
akkor klasszikus muzsika

Az államalapítás és államalapító
Szent István királyunk emléke elôtt
tisztelgô nemzeti ünnepünk, au-
gusztus 20-a alkalmából Lázár Já-
nos Miniszterelnökséget vezetô
miniszter és Závogyán Magdolna,
az Emberi Erôforrások Minisztériu-
mának kultúráért felelôs helyettes
államtitkára állami kitüntetéseket
adott át.
Magyar Arany Érdemkereszt kitün-
tetést kapott FEJES ANTAL, csel-
lista, gordonka és szolfézs-tanár, a
Békési Zeneiskola nyugalmazott
igazgatója, a Békés Megyei Szim-
fonikus Zenekar szólamvezetôje.
Állami elismeréséhez szeretettel
és tisztelettel gratulál Fenyves! 
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Szeptember 3-án szokás szerint az
elsô szeptemberi szombaton tartot-
tuk a hagyományos ünnepet, mely-
nek idei apropója igazán magáért
beszél. Hatvan esztendeje, 1956. jú-
nius 13-án indult be a személyszállí-
tás a keskeny nyomközû GV-n, a
Gazdasági Vasúton. (Már vannak
barátaim, akik nem igazán jó indula-
túan jegyzik meg, hogy ennyi évfor-
duló nincs is, amennyit mi 2016-ban,
tehát ebben az esztendôben ünne-
pelünk. Dehogy nincs! szoktam vála-
szolni epésen, biztos nálatok is,
csak ti nem ismeritek a saját törté-
nelmeteket…)
Gyönyörû napsütésben, fúvószene-
kari toborzó hangjára gyülekeztünk,
és tíz órától nyitottuk meg ezt a szá-
munkra oly fontos rendezvényt, mely-
nek rendezésében még mindig nem
tudtunk eljutni a lényegig, nevezete-
sen hogy ennek a napnak csak és ki-
zárólag a kisvasútról kell szólnia.
Százhúsz esztendônkbôl immár 
64-et együtt töltöttünk. 1950 ôszétôl
52-ig épült elôször 600, majd 760
mm-es nyomtávval mindösszesen
46,7 km hosszon (ma már csak 13
kilométeren közlekedik, igaz, napi 
5 vonatpárral közforgalmú vasút-
ként.) Az építés alatt a csilléket lo-
vakkal vontatták, majd gôz, illetve dí-
zel üzemû mozdonyokkal.
54-ben épült meg a javító mûhely.
1970-tôl folyamatosan csökkent az

áruszállításban betöltött szerepe.
1980-tól tarolt a turisztika, elsôsor-
ban Csiszta fürdôzési lehetôsé-
gének felfedezése miatt. 2000-tôl 
aztán beköszöntött az üzemszünet a
Fenyves–Csiszta, és a Fenyves–
Táska vonalon, ami azóta is tart.
Ünnepeltünk, a hatvan évet jelké-
pezô emlékkövet állítottunk s em-
lékfát ültettünk az üzemeltetô 
MÁV-Start kezdeményezésére, és 
finanszírozásában. Móring József
Attila Országgyûlési képviselônk, és
Csöndes Ákos a MÁV-Start regioná-
lis igazgatója is köszöntötte a meg-
jelenteket. Megtisztelte jelenlétével
ünnepünket Dávid Ilona, a MÁV Zrt.
elnök vezérigazgatója is (igaz, szi-
gorúan fenyvesiként, mint nyaraló
polgárunk).
Jó ötletként ezen a napon ingyene-
sen lehetett kisvasutazni, és a prog-
ramok jelentôs részét a Központi
fômajorban (vasutas szakkifejezés-
sel) Imre majorban rendezték.
Az önkormányzat az érintett Buzsák
településsel és a tulajdonos MÁV
Zrt.-vel meg az üzemeltetô MÁV-
Start Zrt. részvételével konzorciumi
partnerséggel kívánja a csisztai fej-
lesztést: annak a vonalnak a felújítá-
sát megvalósítani.
Reményeink szerint néhány év múl-
va akár ennek a vonalnak az át-
adása is lehet majd a Kisvasúti nap
akkori legfôbb attrakciója. (Lombár)

XIX. Kisvasúti nap Nyár 2016
Balatonfenyvesen az idei szezonban
is számtalan programmal igyekez-
tünk kedveskedni nyaralóvendége-
inknek. Júliusban és augusztusban
hetente háromszor hívtuk és vártuk a
legkisebbeket a Kultúrtérre, ahol két
mûsorszervezô közremûködésével
színvonalas gyermekelôadások ré-
szesei lehettek. Bábelôadások, egy
nagy sikerû gyerekkoncert (Rutkai
Bori Banda) és interaktív gyerekmû-
sorok biztosítottak kulturális szóra-
koztató programot hétfô, csütörtök és
péntek délelôttönként. Borongós
idôjárás esetén – amibôl kijutott jó
pár alkalommal ezen a nyáron – külö-
nösen sok gyermek érkezett kísé-
rôikkel az elôadásokra. Számos csa-
lád heteken keresztül, azaz teljes
nyaralásuk alatt, már-már törzsven-
dégként jelent meg mindegyik mûso-
runkon. Nagyon sok pozitív visszajel-
zést kaptunk arról, hogy mennyire
érezhetô településünk gyermek-, és
családbarát volta, hiszen ennyiféle
gyerekeknek szóló program a kör-
nyékünkön sehol nem található.
Mozifilmjeink közül is a gyermek-
filmeknek volt a legnagyobb sikere.
Igyekeztünk animációs filmeket, vagy
családi, romantikus mozikat összevá-
logatni hétfô, szerda és péntek esték-
re, ezzel egy újabb különlegességet,
a kertmozizás élményét kínálni a kö-
zönségünknek.
Hagyományainkhoz híven idén 
augusztusban is megrendezésre ke-
rült a Nyáresti Klasszikus Koncert a
Balatonfenyvesi Klasszikus Zenei
Kör tagjainak szervezésében és elô-
adásában, amely teltházas estét
eredményezett annak ellenére, hogy
a komolyzenei koncerttel párhuza-
mosan a Fenyves-alsói Strandon 
a Joe Cocker Emlékzenekar adott 
– szintén nagy sikerû – koncertet.
Igazolást kaptunk arról ezzel is, hogy
érdemes a legkülönbözôbb zenei
irányzatok elôadóit meghívni telepü-
lésünkre, hiszen igény van a változa-
tos programokra, koncertekre.
Az idei évi tapasztalatok figyelembe-
vételével azon dolgozunk, hogy jövô
nyárra szintén sikeres szórakoztató
és kulturális programcsomagot állít-
sunk össze Önöknek. (S. B.)

Móring József Attila országgyûlési képviselô és Csöndes Ákos, a MÁV
START regionális igazgatója az emlékkônél
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