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Az Aradi Vértanúkra emlékeztünk október 6-án a
Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola nö -
vendékeivel. A dramaturgiai elemekkel tarkított, szín-
vonalas zenés, irodalmi összeállítást Hilszenráth
Györgyné vezetésével adták elô a gyerekek. Lombár
Gábor polgármester beszéde után Halász Noémi
református lelkész és Bolla István katolikus plébá-
nos mondott imát a tizenhármakért, és valamennyi
név szerint nem említett szabadságharcos áldoza-
tért. Az ünnepség végén az önkormányzat, az intéz-
mények és a civil szervezetek képviselôi elhelyezték
a megemlékezés koszorúit a kopjafánál, az aradi
tizenhármak szoborparkja mellett. 
Méltóságteljes ünnepléssel tisztelgett modernkori
forradalmunk emléke elôtt a község. Ötvenhat jeles
évének hatvanadik évfordulóját a Fekete István Álta-
lános Iskola diákjai mûsorral köszöntötték, ez után a
Kisvasúti Állomáshoz vonultak fáklyával az emléke-
zôk, ahol megkoszorúzták azt a táblát, amely az egy-
kori események egyik legfontosabb helyszínét jelöli.
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A községházáról jelentjük Tisztelt Fenyvesiek!
November 22-én, kedden, 18
órakor a Fenyves Sportegye -
sület bemutatkozó és tag -
toborzó ülést tart a Teke
Bárban. Minden érdeklôdôt
szeretettel várunk!

Az Egyesület Elnöksége

December hatodikán Mi ku -
lás vonat indul a Balaton -
fenyvesi Ezüstfenyô Nyug -
díjas Egyesület szervezésé-
ben. Részletek a plakátokon.

A Balatonfenyvesi Turisztikai
Egyesület a 2017-es nyári
szezonra nyelvtudással és
helyismerettel rendelkezô
fiatalokat keres turisztikai
információs irodai, illetve
vízibicikli-kölcsönzôi felada-
tok ellátására. Jelentkezni
önéletrajz leadásával lehet az
egyesület irodájában (Köl -
csey u. 14.).

A Községi Könyvtár
nyitvatartási ideje 
hétfôtôl péntekig

10.00-12.00, 13.00-16.00 óra

telefon: 85/560-330
e-mail: konyvtar@balaton-

fenyves.hu

Római katolikus miserend
Szent Erzsébet Plébániatemplom

vasárnap: 10.30

Szûz Mária Szíve templom
vasárnap 09.00 óra

Szent Anna Kápolna
vasárnap: 11.45

Református istentisztelet
minden vasárnap 09.30 órakor

Há zi or vo si ren de lés
Dr. Ve ress Zsolt

há zi or vos
Balatonfenyves Bocs kai tér 1.

Hétfôtôl–péntekig 8–11 
és 13–14 óra kö zött

Gyer mek or vo si ren de lés
Dr. Me ré nyi Éva

gyer mek or vos
Hétfô, Szer da, Pén tek 

12.30–13.30 órá ig

Ügye le ti el lá tás
Mun ka nap okon 16 órá tól más nap

reg gel 8 órá ig, 
hét vé gén és ün nep nap okon 

a nap 24 órá já ban
Cím: Egész ség ügyi Kht.

Fo nyód, Szent Ist ván u. 23.
Tel.: 85/360-050

GYÓGY SZER TÁ RAK 
ÜGYE LE TI REND JE 2016

November 7–13.
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves 

November 14–20.
Magyar Korona Gyógyszertár

Balatonlelle

November 21–27.
Három Királyok Gyógyszertár

Balatonboglár

November 28–december 4.
Mária Gyógyszertár Balatonlelle

December 5–11.
Arany Kígyó Gyógyszertár

Balatonboglár

Ügyeleti idô zárástól 
az alábbi idôpontig:

2016.09.01.–2016.12.31.: 
H–P: 20 óra, szombat: 14 óra, 

vasárnap és ünnepnapokon 12 óra.

Október 6-án tartotta képviselô testületünk a munkaterve szerinti
ülését, melynek során a sürgôsségi indítvánnyal együtt 14 napirendet
tárgyaltunk  meg.
Hackl Szilvia vezetô óvónô terjesztette elô a Kisfenyô Óvoda 2015/16
nevelési évében végzett tevékenységét, melyet a testület egyhangú
szavazással fogadott el. Szintén ellenszavazat nélkül fogadta el a
testület a polgármesteri jelentést az elôzô ülés óta történtekrôl, és 
a lejárt határidejû döntések végrehajtásáról. Elfogadta továbbá a
testület az elsô félévben hozott döntésekrôl, a polgármesternek,
valamint a bizottságnak hozott határozatairól szóló jelentést. Döntöttek
arról, hogy ebben az esztendôben is részt kíván venni a község a fel-
sôoktatási ösztöndíj pályázatban (Bursa Hungarica), az ahhoz szük-
séges forrást biztosítja: a kapcsolódó rendeletünket szükség szerint
módosítottuk. Elfogadták a képviselôk a Tanyagondnoki Szolgálat múlt
évi mûkö désérôl szóló beszámolót, annak ellátásához, és helyette -
sítéséhez együttmûködési megállapodást kötöttünk Balatonújlak
községgel. Megtárgyalták a képviselôk ismételten a Somogy megyei
Kormány hivatal törvényességi jelzését, mely az Úttörô, és a Kisdobos
utcák el nevezésére vonatkozott, ragaszkodtak a már meghozott ha -
tározathoz, nevezetesen, hogy nem kívánják az utcaneveket módosí-
tani, mivel arról a lakossági felméréssel informálódtak.
Egy kereskedô kérelmére foglalkozott a testület a Postával szemben
lévô üzletsor mellett lévô jelenleg MÁV tulajdonban lévô parkoló önkor-
mányzati tulajdonba vételérôl, annak eljárását elindították. Elfogadta a
testület a DRV Zrt. 2017–2031 közötti idôszakára vonatkozó gördülô
fejlesztési tervét azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában lévô
csatorna szakaszok fejlesztésérôl a céggel egyeztetni szükséges.
Visszautalta pontosításra településfejlesztési koncepcióját a testület
azzal, hogy arról a következô ülésre kéri a módosított elôterjesztést.
Két lakáscélú támogatást – kamatmentes kölcsönt – szavaztak meg a
képviselôk. Elfogadta a testület a 2016-os üdülési idényben végzett
munkáról szóló elôterjesztést. Döntött a volt TÜZÉP területének egy
részére vonatkozó bérleti szerzôdésrôl, annak megkötésére felhatal-
mazást adott. (Lombár)
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Október 4-én ünnepli a világ az álla -
tokat. E jeles napon kicsit jobban
odafigyelünk rájuk, igyekszünk töb-
bet törôdni velük. Persze a dátum az
ô számukra semmit nem jelent,
hiszen minden nap igénylik az odafi-
gyelést és törôdést. Csupán mi
emberek vagyunk hajlamosak dátu-
mokhoz kötni bizonyos teendôin-
ket…. Erre a napra be kellett szerez-
nünk némi almát és sárgarépát, mert
meglátogattuk régi kedves barátun-
kat: Paulát – Biczó Zsolt Kossuth
utcai birtokán. Természetesen a nyu-
lak és a többi ló is, és a ház körül élô
valamennyi kis állat, élményt jelent
az óvodások számára, de Paula, aki
számos óvodai gyermeknapon türel-
mesen lovagoltatta meg a kicsiket,
nos – hát ô az abszolút kedvenc!
Így volt ez most is. A kis fehér póniló
varázsolta el a leginkább a kicsiket.
Talán a mérete miatt vagy a türelme
miatt, nem tudom, de ezt a kedves
kis jószágot minden óvodás kisgyer-
mek imádja! Meg is hálálta a finom
falatokat, kivétel nélkül, minden gyer-
meket felültethettünk a hátára. Öröm
volt nézni a mosolygós arcokat, öröm
volt hallani a vidám kacajt, amit kivál-
tott a gyermekeinkbôl ez a rövidke
kirándulás. Köszönjük Zsoltnak a szí-
ves meghívást és a vendéglátást! Én
biztos vagyok abban, hogy ez az
alkalom nem volt egyszeri és csalá-
dostul is visszamennek hozzátok a
gyerekeink!
Köszönjük!

Hackl Szilvia
óvodavezetô

Donáth Györgyi kiállítása
Balatonfenyvesen a Községházán nyílt meg 2016.10.13-án nyaralópol-
gárunk, dr. Vereczkeyné Donáth Györgyi festômûvész kiállítása
amely az év végéig megtekinthetô. „Mindig arra törekedtem, hogy a
magam eszközeivel a világot elôbbre vigyem, jobbá tehessem, képi
világommal másoknak örömet szerezzek, s megosszam azt a sok szép-
séget mely még minket körülvesz ebben az elembertelenedô világban.”
A kiállítást Lombár Gábor polgármester nyitotta meg, az estén fellépett
az Una Barca énekegyüttes.

Szeretettel meghívunk 
minden kicsit és nagyot 

a Balatonfenyvesi 
Kisfenyô Óvoda 

Márton-napi vásáros 
vígasságára 

2016. november 11-én, 
pénteken, du. 16 órától! 

Ajándéktárgyakkal, 
táncházzal,

libazsíros kenyérrel, 
tábortûzzel és 

lámpás felvonulással várjuk 
kedves vendégeinket!

Állatokkal barátkoztak a kisfenyôk
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Klaszánék kerítésénél azon
gondolkodott, hogy merre indul-
jon tovább. Kerülhetett volna a
Tóth féle, régi Fûzfa csárda felé
is és ott a kisvasút mentén to -
vább, de akkor a történet szálai
is egészen másfelé ágaznának.
Elvezetne bennünket Imre ma -
jorba, ahol verset mondott az
állami gazdaság egyik április
negyediki, központi ünnepsé-
gén, vagy egészen Somogy -
szentpálig, ahol nagytermésze-
tû, tekergô, apai nagyapját
temették egy rémes, dermesz -
tôen hideg januári napon.
Most mégis inkább a megszo-
kott módon folytatta útját. Áttért
az országút másik oldalára.
Rövi desen elérte a hidat, amin
az út a Nagyárok felett Máriára
visz. Megállt a hídon. Vele szem-
ben, a híd jobboldalán, a csator-
nával párhuzamosan egy szé-
les, makadám út vezetett le a
berek felé. Mindjárt az elején
hatalmas, fémbôl hegesztett,
boltíves vasszerkezet, mint a kor
szimbóluma, egy szocreál „dia-
dalív” ékeskedett. Rajta a felirat
csupa nagybetûvel: BALATON
NAGYBEREKI ÁLLAMI GAZDA -
SÁG. Mikor a gazdaság meg-
szûnt ezt is eltüntették. 
A hídon túl, a vastraverz lábánál
letért a makadám útról és már
ott is volt az ô igazi birodalmá-
ban, a Nagyárok partján.
Ez volt ám a valódi álomvilág!
Csodás tündérrózsákat termett
a víz! Hatalmas hófehér virágai
szinte teljesen elborították a
csatornát egészen a Vízházig,
melynek szövevényes kerítésé-
rôl úgy omlott alá mélybordó és
porcelán fürtjeivel a vadrózsa,

mint Csip kerózsáék királyi kert-
jében.
Nem tudod mi az a Vízház? Hát
mit tudsz te akkor? Legközelebb
elmesélem!
A vízililiomok óriási, harago-
szöld levelein békák tanyáztak.
Egy-egy királyfi jelölt? Vajon
valóban azzá változna valame-
lyik, ha úgy szeretné valaki,
hogy képes lenne megcsókolni?
A víz fölött tarkabarka pillangók
és szivárvány szárnyú szitakö-
tôk százai kergetôztek.
A parton ezernyi arany gólyahír,
néhány rózsaszín mocsári kos-
bor (ma védett növény) virult és
tengernyi kék színû virág. De
milyen kék!
Olyan, de olyan kék, mint a tava-
szi ég, mint a két barna varko-
csában viselt kék szalag és
éppen olyan kék, mint annak a
fiúnak…, de ezt már úgyis tudjá-
tok!
Éppen menni készült, amikor
meglátott két sihedert, akik hor-
gásztak az árkon. Tilalom idején!
Ismerte ôket. Bara Lali, meg
Szür ke Pista volt a két fiú. Az

utóbbinak már nem is emlék-
szem a rendes nevére, mert a
Szürke csak úgy ráragadt.
Közelebb ment hozzájuk, mert
észrevette, hogy egy szép, nagy
halat fogtak. Egy csukát.
No, hát ebbôl lett aztán a baj,
amiért ezt az egész mesét el -
kezdtem!
Csöndesen visszaült a partra,
közel a csukához. Nézte-nézte,
hogyan tátog szegény levegô
után kapkodva. Nagyon megsaj-
nálta. Egyszerre csak eszébe
jutott a mese a partra vetett
aranyhalról, meg a három kíván-
ságról. Arra gondolt, mi lenne,
ha ezt a csukát ô most szépen
visszatenné a vízbe? Meg men -
tené, a hal visszajönne, meg-
ajándékozná három pikkelyével
és teljesítené három kívánságát.
Erôsen törni kezdte a fejét, mi is
lenne az a három kívánság?
Az elsô hamar jött, mert az volt
a legfontosabb. Azt kérte, hogy
az édesanyja ôt is ugyanúgy
szeresse, mint a nôvérét! Má -
sodjára szerette volna tudni,
eljön-e érte majd egyszer, igazi
nagylány korában az a kék
szemû királyfi, hogy feleségül
kérje? A harmadik kívánsággal
sokáig bajlódott, végül úgy dön-
tött, hogy kér tôle egy olyan
emeletes, rolós tolltartót, mint
amilyen Bárándy Zsuzsinak van.
Mikor ezt így szépen kigondolta,

Fü löp Nár cisz

Féligmese
avagy a há rom kí ván ság 
(5., befejezô rész)
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óvatosan két, apró tenyere közé
fogta a halat és hopp, vissza -
engedte a csatornába. A víz
nagyot csobbant!  A hal eltûnt! 
A kislány várt, csak várt, de
hiába. A hal nem jött vissza.
A csobbanásra a fiúk is felfigyel-
tek.
Kérdezték a kislányt, de ô csak
hallgatott. Keresni kezdték a
csukát. Mivel nem találták, las-
san rájöttek, mi történhetett.
Nem értették a dolgot. Mér ge -
sen kiabálni kezdtek a vele.
Egyikük felpattant a biciklijére és
elkarikázott. A másik ottmaradt. 
A kislány érezte, hogy most iga-
zán bajban van. Nagyon félt.
Nem tudta, mitévô legyen.
Összeszedte a cókmókját. Világ -
gá csak nem mehet! Lesz, ami
lesz! Nehéz szívvel, de elindult
hazafelé.
Most nem vágott keresztül a fut-
ballpályán, mint máskor, hogy
lerövidítse az utat. A Mentagyár
felé került, pedig nem szeretett
arra járni. Tartott a sánta lábú
gondnoktól, akirôl mindenféle
furcsa dolgot beszéltek, meg a
harapós kutyájától is.
Jut eszembe, ti a Mentagyárról
sem hallottatok! No, majd errôl
is mesélek egyszer.
Csüggedten bandukolt. Meg -
szûnt a varázslat! Nem értette,
mi lehetett a hiba. Miért nem jött
vissza a hal? Mit csinált rosszul?
Mi lesz így a három kívánságá-
val, és mi vár rá otthon? 
Ahogy lassan ment, mendegélt,
egyszerre csak eszébe jutott
valami!
– Hát persze! – ütött a homloká-
ra. Hogy eddig erre nem gon-
dolt! Hiszen ez a hal csak egy
közönséges, buta, szürke csuka
volt! Nem is a tóból fogták, csak
az árokban! Aranyhal! Igen! Az
kell az ilyen kívánságokhoz!
Amint hazaér, mindjárt utána is
néz valamelyik mesekönyvében,
hogy’ is van ez pontosan? Még
sincs veszve minden! Ennek úgy

megörült, majd’ elfeledkezett
róla, hogy hátravan még a feke-
televes!
Mikor a kis telep széléig ért, ahol
laktak, ismét aggódni kezdett. 
A második ház kapuja nyitva 
állt. Itt éltek az unokatestvérei.

Eszébe jutott Ferike. Meg akarta
kérni, hogy kísérje ôt haza.
Bement a házba. Ángyikája 
– nagybátyja felesége – öröm-
mel fogadta, még ebéddel is
kínálta, de most nem tudott
volna lenyelni egy falatot sem.
Ferikét nem találta otthon, ezért
egyedül indult tovább, mint any -

nyiszor az élete során. Ferikétôl
késôbb sem tudott már segítsé-
get kérni, mert egy baljós hajna-
lon a padlásukon leltek rá. Mire
levágták a kötélrôl, már nem
lehetett rajta segíteni. 
Én sejtem az okát. A szerelem!
Az az átkozott szerelem! Csak
az ne volna! 
Befordult a sarkon. Már messzi-
rôl észrevette Bara Lalit, aki
biciklijére támaszkodva állt a
kapujukban. Közelebb érve azt
látta, hogy édesapja pénzt szá-
mol bele a fiú tenyerébe. Ô meg-
állt és várt. Köszönni is alig
mert. Édesapja tekintete hara-
gosan villant rá. Szótlanul indul-
tak befelé. A kertben maga
mellé ültette a barackfa alatti kis-
padra. 
Akkor megkérdezte:
– Miért tetted?
A kislány lehajtotta a fejét és
csak hallgatott. Mit is mondha-
tott vol na? Annyi, de annyi min-
den nyomta a szívét! Hogyan is
lehetne mindazt elmesélni. A fel-
nôttek talán meg sem értenék.
– Megsajnáltad?
– Meg, de nemcsak azért.
– Hanem?
– A három kívánság miatt is.
– Milyen három kívánság?
– Azt nem mondhatom meg, de
már úgyis mindegy, hiszen nem
jött vissza.
– Ki nem jött vissza? 
– Hát, a hal.
– Milyen hal?
– Hát, a csuka!
A szegény ember akkor az’tán
nem kérdezett többet, csak
hosszan nézte, nézte az ô kis
barna szemû, barna hajú, kék-
pántlikás kislányát. Odavonta
magához, megsimogatta és
csak annyit mondott:
– Bármi legyen is az a három
kívánság, én csak azt az egyet
kívánom neked, hogy mégis tel-
jesüljön mind a három.
Eddig volt, mese volt, akár
hiszed, akár nem, igaz volt!

Fülöp Nárcisz
Hiába!

Még
miénk az ôsz minden virága,
talpunk alatt a rôt avar,
izzó parázson lépdelünk.

Még
miénk az ég üvegkék világa,
fejünk felett a tél szele,
egybefonódik két kezünk.

Hiába,
az út kijárva,
a mindenség kapuja tárva,
lebegô árnyakat vetít a temetôk
falán
sok ezer, remegô gyertyaláng.

Hiába,
álmaim makacsul
kapaszkodnak beléd,
szélszaggatta fákról
hullni nem tudó levél.

Hiába,
az egyetlen remény,
a Mindenható elnézi vétkünk,
s hagy még idôt
egymás szemébe néznünk.

Hiába,
talán egy hajnalon,
a végsô napon
még melléd ül az Isten
egy elhagyott kôpadon.
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk fel -
újítását, új tetôszerkezetek
ácsolását, fedését, valamint
belsô burkolást és gipszkar -
tonozást, kerti pihenôk, tera -
szok, kocsibeállók elkészítését.
Balatonfenyves, Rákóczi u. 2.,
tel.: 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
János 70/379-8301.

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

– Parketta lerakást, lakkozást,
lakások, nyílászárók festését-
mázolását, és egyéb ingatlan
körüli javítási és karbantartási
munkák elvégzését rövid ha -
táridôvel, jutányos áron, hosszú
távra is vállaljuk. „LA-ZO” ház -
szerviz. Tel.: 30/403-01-81 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 burko lá -

sát, teraszok, tornácok, autóbe -
állók, pavilonok készítését. Tel.:
70/347-0951.

– Balatonfenyvesen állomás kö -
zeli tehermentes 880 m2-es
építési telek eladó. CSOK
igénybe vehetô. Irányár: 4,2 M.
Tel.: 93/313-185.

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

– Festés-mázolást, hôszige te -
lést, fûnyírást vállalok. 30/951-
6569.

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

– Vízvezeték szerelés, bádo-
gozás, zöld övezet kezelés.
30/261-6308.

– Villanybojlerok javítása, tisz tí -
tása, mosógépek, mosogató -
gé  pek, elektromos háztartási
gépek javítása Kránicz István,
30/904-452, Balaton feny ves.
Hétvégén is.

– Ezermester javít kerékpárokat,
háztartási kisgépeket, lemez -
ját szót, videót. Mindig Tv seta -
box telepítés, hangolás, beál-
lítás. Csak kisegítô tevékeny -
ség elszámoló számlával. Tel.:
70/602-5203.

– Gépi földmunka, fuvarozás, épí -
tôanyag kereskedés. Feny ves
kft. 8646 Balatonfenyves, Nim -
ród 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 szere -
lékek horgászfelszerelések.

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

– Balatonfenyvesen használt, kí -
váló állapotú 160×200-as fran-
ciaágy ill. 160 literes, fa gyasz -
tós ZANUSSI hûtô szek rény
eladó. Tel.: 20/491-9702.

– Eladó két lapos gáztûzhely, 
2 db 11 kg-os palack. Telefon:
70/271-6560.

– Német gyártású mûanyag vitor-
lás 9,9 m2 vitorla terüleû teljes
felszereléssel, vontatóhorgos
utánfutóval egy pár evezôvel
200 000 Ft-ért eladó. 30/408-
5211.

– Két személyes túra kajak meg -
kímélt újszerû állapotban el -
adó. 100 000 Ft. 30/408-5211.

– Eladó Chicco babakocsi eser -
nyôre összecsukható, minden
tartozékkal. 30/520-4789.

– Üdülô felszámolásból 240 l hû -
tô 3 fiókos fagyasztóval, 160 l
fagyasztó szekrény 3 fiókos, 
2 medencés króm mosogató
tálca, beépíthetô króm párael-
szívó, 2 db új állapotú olajradiá-
tor, nôi kerékpár, 37 cm tele -
vízió, ágynemûgarnitúrák. Tel.:
20/917-4300.

– KERESEK megvételre kisebb
méretû kályhát, sparheltet. Ár:
megegyezés szerint. Telefon:
20/239-4321.

– Ajtó-, ablakcsere redônnyel, kö -
nyöklôvel! Épületek külsô és
belsô felújítását vállaljuk A-tól
Z-ig! Hívjon bizalommal, az
árajánlat ingyenes! Ványi Zol -
tán ev. Tel.: 30/186-6544.

– 105×65 cm-es fém fehér zo -
máncozott ülô fürdôkád. Új,
nem volt még beépítve. Fele
árért: 10 000 Ft Tel.: 30/384-
5956.

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

AP RÓ

Decemberi számunk 
lapzártája november 20.
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A hagyomány immár bizonyítottan
megszületett október 29-én, itt, Imre -
majorban, „Majorkán”. A nap folyamán
mintegy ezer látogató kereste fel a 
III. Nagybereki Tö pörtyû Fesztivált.
Ezzel valóra vált az az elképzelésünk,
sikerült egy olyan közösségi teret kiala-
kítani a Nagyberek kis „szigetén” – mint
a spanyolországi Mallorkán – amellyel
a régi idôk agora hangulatát elevenít-
hetjük meg évrôl-évre a 21. században. 
A jövôben a fesztivál mellett továbbra is
számos, egész éven át biztosított kultu-
rális-, sport és szabadidôs programmal
készülünk, amelyre várjuk barátainkat
és a látogatókat. 
Jó érzés volt most újra együtt lenni, a
régi ismerôsöket köszönteni, és újakat
megismerni. A nemes versengésre hét
csapat nevezett és az alábbi eredmé-
nyek születtek: 
Töpörtyû sütô verseny legjobb töpör -
tyûi kategóriában kupákkal díjazottak: 
I. Balatoni értékmentés – Nagykanizsa,
Pécs, Keszthely, II. Máriai Roppantós –

Balaton mária fürdô, III. Farkastanya –
Somogytúr. A legjobb csapat kategó -
riában kupát kapott Kéthely csapata. 
A legszebb tálalás kategóriájában ku -
pával gazdagodott a Tök jó csapat,
Bala tonfenyvesrôl (fotónkon). A külön-
leges ételek kategóriában egy ízletes
mustáros, fûszeres töpörtyûkrém, süni
formába öltve nyerte el a zsûri elisme-
rését, így egy újabb kupával térhetett
haza a Balatoni értékmentés csapata.

Emléklappal és IKON borral köszöntük
meg részvételét a Meggyespelei Haydn-
vonósnégyes (Imremajor) és a Bala -
tonfenyvesi Polgárôr Egyesület csapa-
tának. Gratulálunk minden résztve vô -
nek! 
Köszönet támogatóinknak, fellé pô ink -
nek! Jövôre is együtt ugyanitt! 

MAJORKA 
Turisztikai és Rendezvényközpont

Szeptember 30-án értesítették a Ba -
latonfenyvesi Fekete István Általános
Iskolát – iskolánkat – arról, hogy beju-
tottunk a Nagy Vagy!  idei ôszi verse-
nyébe, TV-felvételére! A Nagy Vagy! a
TV2 sportvetélkedôje, melyen az elmúlt
években már több száz iskola vett részt
szerte az országból.
Nagyon örültünk a hírnek, és nekifog-
tunk a készülôdésnek. Elôször a csa-
patot állítottuk össze, ezt követte a fel-
készülés, a gyakorlás. Az edzések min-
den nap folytak az iskola sportcsarno-
kában.  A feladatok ötletesek voltak, de

a lemodellezésük, az eszközök beszer-
zése bizony nem kis kreativitást igé-
nyelt. Felkészülésünk végül jól sikerült,
köszönhetôen a csapattagok áldozat-
kész hozzáállásának és a testnevelô
kollégáknak.
2016. október 31-én reggel 9 órától
este fél 8-ig folyamatos forgatással zaj-
lott a verseny, melynek helyszíne idén
az Érd Aréna volt. Az ország egész
területérôl 24 csapat, iskola érkezett,
hogy összemérje ügyességét. A csapa-
tokat 4 csoportba osztották, a miénk a
harmadik csoport volt, tagjai: Cibak há -

za, Paks, Lajosmizse, Érd és Budapest
XVII. kerülete. Minden körbôl az elsô
három helyezett jutott tovább. Jó sze-
repléssel kvalifikáltuk magunkat elô -
ször az elôdöntôbe, majd csodálatos
versenyzéssel a tizenkettôbôl bejutot-
tunk a döntôbe, a legjobb hat közé.
Végül remek teljesítménnyel, küzdeni
akarással az ötödik helyen zártunk.
A vetélkedôsorozat hagyományaihoz
hûen egy híresség is a csapat tagjává
vált a feladatok teljesítésének idejére.
Iskolánk csapatát Katus Attila világ- és
Európa bajnok sportoló erôsítette. 
Versenyzôinket lelkes szurkolótábor is
elkísérte, akik folyamatosan biztatták,
támogatták a csapatot. Fantasztikus
hangulatban telt el a nap, újra és újra
felhangzott a Hajrá Fenyves! kiáltás.
A csapat tagjai: Kôvári Karina, Mayer
Dávid, Sárdi Nóra, Stamler Kata,
Juhász Csaba, Pék Brúnó tanulók és a
felnôttek: Berkes Dóra, Skrinyár Ágnes,
Buza Barnabás, Buza Máté.
Köszönet a támogatásért Hodován
Csabánénak, Tóth Tamásnak és a
Szülôi Munkaközösség segítôkész tag-
jainak.

III. Nagybereki   
Töpörtyû
Fesztivál 

NAGY VAGY! fenyvesi iskola!

Pályaválasztási szülôi értekezlet
lesz az iskolában november 
28-án 17 órakor. Nyílt nap no -
vember 22-én.
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Szépkorúakat
köszöntöttünk
Balatonfenyves Község Önkormány-
zata az októberi „Idôsek Hónapja”
alkalmából köszöntötte a település
szépkorú lakóit. Lombár Gábor pol-
gármester köszöntôje után a Kis -
fenyô Óvoda nagycsoportosai Vozik
Lajosné és Kozma Andrea felkészíté-
sével, majd a Fekete István Általános
Iskola alsó tagozatosai Szalai Krisz -
tina vezetésével kis mûsorral készül-
tek. Az eseményen meghívottként
részt vettek a Fonyód–Balaton feny -
ves Alapszolgáltatási Központ fo -
nyódi Öregek Napközi Otthonának
tagjai is.

Templomunk védôszentje, 
Árpád-házi Szent Erzsébet
November 19-én ünnepeljük temp lomunk védôszentjét, Árpád-házi Szent Erzsébetet. Alakja azért is fontos, mert nem-
csak egy „helyi ér dekû” szent a többi közül, hanem az egész Egyház ünnepli (pl. a bogotai székesegyház is az ô nevét
viseli). Életének rövid bemutatása bepillantást enged a „szentség” általános jellemzôibe, ami számunkra is megszív-
lelendô tanítást tartalmaz.
Erzsébet 1207-ben született (valószínûleg Sárospatakon) II. András magyar király és merániai Gertrúd leányaként. 
Öt testvére volt, bátyja lett a késôbbi IV. Béla. A türingiai tartománygróf kérésére – a kor szokásának megfelelôen –
négyéves korában eljegyezték Hermann-nal, a gróf fiával, így Erzsébet nagyon korán Németországba került, nevelé-
se is ott történt. A korabeli feljegyzések szerint a szinte gyermek Erzsébet eléggé szenvedélyes és temperamentumos
kislány volt; bár elfogadta a „nevelési elveket és célokat”, mindig tudott meglepetést okozni (pl. teljes természetesség-
gel egyenrangú társnak tekintett minden embert). Kedvenc kifejezése volt az „Istent szeresse”, s ezért – bármilyen idô-
pontban – képes volt elvonulni imádkozni.
A fiatal Erzsébetet ekkor két súlyos csapás is érte: elveszítette édesanyját, és meghalt a jegyese, Hermann. Az utób-
bi testvére, Lajos (aki gyermekkori pajtása volt) vette feleségül 1221-ben. (Az aránylag korai házasság valószínûleg
azért köttetett, hogy Erzsébet helyzete megszilárduljon az udvarban.) Házasságukból három gyermek született:
Hermann, Zsófia és Gertrúd. 
Az a tény, hogy Erzsébet gyermekkorától fogva teljesen természetesnek fogta fel minden ember Isten elôtti egyenlô-
ségét, magyarázatul szolgál szociális tevékenységére. A türingiai vár alá nagy menedékházat építtetett, befogadva a
menekülteket és koldusokat, ápolta a betegeket. Amikor férje keresztes hadjáratba indult, távollétében megnyittatta az
a városok éléstárait, élelmezve a szegényeket. Maga is mértéktartóan élt, kivívva ezzel az udvar rosszallását.
Hogy Erzsébet „jótékonykodása” nem egy „felvett póz” volt, azt életének további eseményei is igazolják: férje halála
után el kellett hagynia Wartburgot, fonással tartotta fenn magát, ékszereibôl pedig gyermekei neveltetését finanszí-
rozta. Lehetôsége lett volna újraházasodnia, azonban II. Frigyes, német császár ajánlatát visszautasította.    
Marburgban a ferences rend harmadrendi tagja lett, ott is hunyt el 24 évesen, 1231. november 17-én. IX. Gergely pápa
halála után négy évvel, 1235-ben avatta a szentek sorába.
Mi/ki teszi az embert szentté? Elsôsorban Isten szeretete, amelyet úgy fogadnak be a szent emberek, hogy az min-
den ember javára válik. A szentek folyamatosan éhezik és szomjazzák az igazságot (úgy, mint a táplálékot), Isten sze-
retetébôl élnek, ez alapozza meg és tartja fent egyetemes, minden emberre kiterjedô emberszeretetüket. A katolikus
Egyház nyomatékosan hangsúlyozza a keresztény hívô életszentségét, amely azt jelenti, hogy minden ember kapott
egy képességet, talentumot arra, hogy azt Isten dicsôségére és az emberek szolgálatára kamatoztassa.
Szentté válni folyamatos, elmélkedô imádsággal lehet. Marburgi Konrád Erzsébet gyóntatója írta a következôket: „Isten
elôtt állítom, hogy alig láttam még olyan asszonyt, aki az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlása mellett annyira 
kitûnt volna a szemlélôdô imában, mint Erzsébet. Több szerzetes és szerzetesnô gyak ran látta, hogy amikor magányos
imádsága helyérôl kijött, arca csodálatos fényben tündökölt, és a szemében mintegy napsugaras ra gyogás fénylett.” 
Ez a leírás azt hangsúlyozza, hogy a szent emberek már életükben is teljesen áttetszôvé váltak a minden ember szá-
mára. Isten szeretetének elsôsége, imádságos lelkület, a képességek kibontakoztatása, az igazság folyamatos 
éhezése és szomjúhozása összefoglalóan a szeretet „következetességét” jelenti. Látható, hogy a „szentté válás” nem
különleges teljesítményeken és tulajdonságokon múlik, hanem e jellemzôk gyakorlásán, függetlenül attól, milyen élet-
állapotban van az ember. 

Bolla István
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