
BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIV. évfolyam    2017. FEBRUÁR

Osztunk, szorzunk. Mostanában minden a 2017
évi költségvetésrôl annak számairól szól. Abban a
körben ahol ezzel (immár hónapok óta) foglalko-
zunk. A múlt esztendô utolsó negyedében már
megkezdtük a tervezést, készültek a nyári üzemel-
tetés, mûködés összesítései amelyek aztán alap-
jául szolgálnak az idei költségvetésnek.
A bevétel jelentôs részben az állami támogatások-
ból áll, amelynek mértékét az ország költségvetési
törvénye tartalmazza. Ezeket a normatívákat forint,
fillérre be kell építenünk a saját rendeletünkbe,
ehhez kapcsolódnak a tele-
pülés saját adóbevételének
tételei.
A múlt év novemberének utol-
só napjaiban hosszú évek
után adó emelésrôl határoztak
Fenyves képviselôi: az idegen-
forgalmi adó állami támogatá-
sának egyharmaddal való köz-
ponti megcsonkítása mintegy
10 milliós lyukat ütött a büd-
zsén. Amit valahonnan, vala-
milyen módon vissza kellett
pótolnunk.
Ezt úgy szerettük volna meg-
tenni, hogy ne a mi adózó pol-
gárainktól szedjük be (bár ez
a legegyszerûbb módja ezen
kiesések pótlásának). Lehetett hallani, hogy egyes
települések a strandbelépôik mértékét készültek
emelni, vagy drágább lett a parkolási díj. Nálunk 
ez nem megy, nincs sem strandbelépô, de par-
kolási díj sincs. Kerestük hát tovább a megoldást 
a vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adóban
(kurtaxa).
Ez az adónem már hosszú évek óta változatlan
(300 Ft/fô/éjszaka), így a térség egyik legolcsóbb
települései voltunk, míg kínálatunk, turisztikánk
minôsége ezt egyáltalán nem indokolta volna
Sikerült megtalálni a leginkább fájdalom mentes
megoldást, és határoztunk ezen adónem emelésé-
rôl (2017. január 1-tôl ez az adónem 400 Ft/fô/éj-re
változott).
Ezzel a döntéssel a tavalyihoz hasonló mértékû
adóbevételt tudunk produkálni a vendégéjszakák
utáni adóból, és összességében sem csökken ez a
fajta bevételünk.
Még nincsenek pontos számok, de várhatóan 700
mil liónál valamivel több lesz a bevételünk, melybôl

a kiadások levonását követôen jó esetben marad-
hat 170–180 millió fejlesztésre, beruházásra, ami
tisztességes összeg, de ennél lényegesen többet
is el tudnánk költeni igazán fontos feladatokra.
Az már tény hogy 44 milliót fordítunk utcák aszfal-
tozására, megépül a Somogyvári, az Aranyosi, a
Soproni a Pozsonyi, és az István utcák burkolata.
Beépítettük a megpályázott beruházások önrészét
a költségvetésünkbe, nevezetesen az iskola-ener-
getika, a strand rekonstrukció, a külterületi utak
karbantartására pályázott gépek önrészét.

Korábban majd hetven tételben
állítottuk össze a testületnek a
beruházások, fejlesztések listá-
ját, mintegy 220 milliós összeg-
gel, melybôl mindent megvalósí-
tani nem tudunk.
A lista prioritását a képviselôk
fogják meghatározni.
Van a listában további útépí-
tés, csapadékvíz elvezetés,
szolgáltató jármû csere, terve-
zési díjak, játszóterek cseréje,
temetôi berendezések felújítá-
sa, cseréje.
Szerepelnek még a kiadások
között majd 30 millió értékben
dologi kiadások, ezeknek két
legnagyobb tétele a szüksé- 

ges medertisztítások és az utak javítási költségei
6-6 millió forint költséggel, de híd, és játszóterek
vizsgálati költségei is jelentôsek.
Nem is az a kérdés, hogy melyiket kell(ene) meg-
valósítani, hanem inkább az, hogy mikor?
Mi itt Fenyvesen soha nem kerültünk az elmúlt
negyedszázadban olyan helyzetbe, hogy nem volt
mibôl fejlesztenünk, nálunk a problémát mindig
csak a sorrend kialakítása jelentette, amely valljuk
be kellemesebb teendô.
Február közepén születik meg a település költ-
ségvetése, és megkezdôdhetnek a munkák.
Ezeket két részletben a szezon elôtt, és után tud-
juk elkészíttetni, hogy azzal se zavarjuk a nyarat,
állandó és idôleges lakóinkat, és vendégeinket,
akik éppen a csendessége miatt választották Ba -
laton feny vest.
Azért, hogy ebben az esztendôben is legyen
újdonság, fejlesztés, most osztunk, szorzunk, hogy
a rendelkezésünkre álló pénzbôl hogy tudnánk a
legtöbbet megvalósítani. (Lombár Gábor)
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2017 márciusi számunk 
lapzártája 2017.február 20.

Ha fázik...
A Gyermekjóléti és Családsegítô
Szolgálat (Balatonfenyves, Kölcsey
u. 30.) év közben is várja az ado-
mányokat, a felajánlásokat: tartós
élelmiszer, ruha, cipô. Köszönjük
segítségüket!
Az éves „Ruhabörze” lista a követ-
kezô:  március 9. csütörtök, április
6., május 4., június 8., augusztus
24., szeptember 21., október 19.,
november 16., december 14. 
Az ettôl eltérô idôpontokat külön
jelezzük.
Önkormányzatunk javaslatára janu-
árban elindult Balatonfenyvesen a
„Ha fázik, vegyen el egy kabátot.
Ha nem szeretné, hogy mások fáz-
zanak, tegyen ide egyet” – prog-
ram, a Családsegítô udvarában. Az
elmúlt hetekben sok kabát, sál,
sapka talált új gazdára. 

Kéthavi számlázásra 
tér át a DRV Zrt.

Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat,
hogy több magyarországi víziközmû-
szolgáltató mintájára a Dunántúli
Regionális Vízmû Zrt. is kéthavi
számlázásra változtatja számlázási
rendjét a részszámlákat is fogadó
állandó lakossági felhasználóknál. 
A tervezett módosítás 2017 év elején
valósul meg. A DRV Zrt. kéthavi
számlázásra való áttérésének oka,
hogy a számlázás ritkításával megta-
karított költségeket a szolgáltatás
folyamatos fejlesztésére fordíthassa,
a lakosság egészséges ivóvízzel tör-
ténô ellátásának, valamint a szenny-
vízelvezetés és – tisztítás zavartalan-
ságának folyamatos biztosítása érde-
kében. A számlázási rend módosítá-
sát követôen a felhasználók továbbra
is szabadon nyomon követhetik költ-
ségeiket, lekérdezhetik folyószámla
egyenlegüket, bejelenthetik vízmérô-
állásaikat. Mindemellett a társaság
honlapján, a www.drv.hu oldalon
lehetôségük van elôzetes díjkalkulá-
cióra is, aminek segítségével tájéko-
zódhatnak a kéthavi számlázás ese-
tén egy összegben fizetendô díjakról.  
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt.

Balatonfenyves Község Önkormányzat képviselô-testülete 8/2016.
(XI.30.) rendeletével módosította az idegenforgalmi adóról szóló
22/2010.(XI.26.) önkormányzati rendeletét. Szükségessé vált az eltöl-
tött vendégéjszakák után fizetendô idegenforgalmi adó emelése,
hiszen az adó mértéke 2010 óta nem változott. Ezzel az emeléssel nem
sújtottuk a településen lakó és nyaralóval rendelkezô tulajdonosokat,
mert ezt az adót az ideérkezô nyaraló vendégeknek kell fizetni. Sajnos
az állami normatíva is csökkent 2017 évben. Az állam minden besze-
dett 1 forint után a korábbi évekhez képest 1,55 Ft helyett csak 1 forin-
tot utal át költségvetésünknek. Az adókötelezettség vendégéjszakán-
ként egész évben 400 Ft/fô/vendégéjszakára módosult.

Január 12-én megkezdôdött partjaink mentén a nád aratása. Nyolc év
szünet után idén elôször vált alkalmassá a tó jege arra, hogy ezt a fontos
mûveletet végrehajthassuk.
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Januári megemlékezések Székesfehérvári 
kirándulás

2016. december 29-én meglepetés-
sel kedveskedett egyesületünk a
fenyvesi fiatal focistáknak. Szé -
kesfehérvárra vittük el a felsôs srá-
cokat egy felnôtt nemzetközi terem-
tornára. Az eseménynek a Videoton
Oktatási Központja adott helyt. 
A négy napos rendezvény aznapján
csoportmérkôzéseket tekintettünk
meg, azzal a céllal, hogy a gyerekek
lássák mirôl is szól a kispályás lab-
darúgás. A mezônyben NB1-es fel-
nôtt nagypályán és kispályán játszó
aktív és válogatott játékosokat is lát-
hattunk. A gyerekek egyéb progra-
mokból is válogathattak: ketrecfo-
ciztak, csocsóztak, ping-pongoztak,
X-boxoztak. Egy kis sétát is beiktat-
tunk a délután folyamán, mely során
Dr. Knizse Gyula – a fenyvesi sport-
pálya tulajdonosa és egyben szé-
kesfehérvári lakos – megvendégelte
csapatunkat a város szívében és
pár érdekes gondolatot is megosz-
tott velünk a város történelmébôl.
Hazafelé közkívánatra megálltunk
még Siófokon egy gyors vacsorára.
Így lett teljes a napunk!
Köszönettel tartozunk továbbá a
Hubertus Bt.-nek a kisbuszért,
Wágner Józsefnek a sofôrködésért
és a vacsora felajánlásért!

Buza Barnabás
alelnök

Farsangi Bowling Kupa 
és Családi Délután 
a Fenyves Yacht Clubban
Február 25. szombat 
16.00–18.00

A Bowling Kupára 5 fôs csapatok
jelentkezését várjuk, nevezési díj
1000 Ft/fô, melynek fele lefogyaszt-
ható, fôdíj: 10 alkalmas kombinált
bowling és biliárd bérlet.
Kicsiknek farsangi kézmûves sarok
és jelmezverseny apró ajándékok-
kal, fotózással.
Keressük Fenyves Fánkját! Neve -
zés: február 25. 16.00 óráig a hely-
színen egy tálca saját készítésû
fánkkal. Fôdíj: 10 000 forint értékû
vacsora. Egész nap álarckeresés az
épületben és karneváli finomságok
az étlapon. A játékokra nevezni
lehet a sales@fenyvesyachtclub.hu
emailen vagy a +36 30 437-7333-as
telefonszámon!

Idén is megemlékeztünk Földváry Miksáról nyaralója emléktáblája elôtt,
és a II. Magyar Hadsereg doni katasztrófájáról a Tátika utcai temetôben. 

Földváry Miksa, 1884-ig Faul (Siklós, 1877. július 24. – Balatonfenyves, 1945.
január 6.) Pécsett végezte középiskoláit, egy ideig a pécsi papnevelô szeminá-
rium növendéke volt, de 1898-ban elhatározását megváltoztatva a selmecbányai
Erdészeti Akadémiára iratkozott be. 1904-tôl állami szolgálatban tevékenykedik,
szakiskolai oktatóként, erdôgondnokként, késôbb erdôfelügyelô lett. 1925-ben a
debreceni erdôigazgatóság vezetôjévé nevezik ki, innen került – két évvel
késôbb – a kaposvári erdôigazgatóság élére. Jórészt az ô természetvédelemmel
kapcsolatos közleményeinek és szervezô munkájának eredményeként alakult
meg 1935-ben az országos hatáskörû Természet vé delmi Tanács, amelynek
1938-tól ügyvezetô alelnöke. Számos a tárgykörbe vágó önálló publikációja
jelent meg, cikkek és tanulmánykötetek – s a Tanács szakmai programját is
jórészt ô dolgozta ki. Hivatalosan kevéssé méltatott tevékenysége alapozta meg
a hazai természetvédelem máig érvényes programját.
1944 december 1-jén utazott Budán levô lakásából Balatonfenyvesre, néhány
akkor halaszthatatlannak tûnô teendô elvégzése céljából. December 3-án ment
el az utolsó vonat, s ô – mert nem akart idegen helyre menekülni, minden figyel-
meztetés ellenére a villában maradt. December 15-én kezdte naplóját vezetni,
az utolsó bejegyzés 1945. január 6-án kelt… Január 7-én az oroszok kivégez-
ték. Saját kertjében temették el, késôbb – 1947-ben – a Bakay Árpád által veze-
tett Fürdôegyesület saját költségén exhumáltatta, a fenyvesi köztemetôben állít-
va keresztet a sírja fölé. (Valamivel késôbb újra exhumálták a hazai természet-
védelem elsô fôhivatalnokának földi maradványait, hogy a soproni temetôben
leljen most már talán valóban végsônek mondható nyughelyet.)
Földváry Miksáról bôvebben, valamint kutatásai során elôkerült naplójából
részleteket Buza Péter elsô Fenyves-könyvében olvashatunk.
Földváry Miksa miniszteri tanácsos Balatonfenyvesen egyházközösségi elnök
(1936), 1935-tôl a fürdôegyesület elnöke, villája a Kölcsey utca 3. sz. alatt áll.

Balatonfenyvesi Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület 
várja a felajánlók adójának 1%-át.

Számlaszám: 66900052-10002027. Adószám: 18777750-1-14

Gyermekeinkért Balatonfenyves Alapítvány
Számlaszáma: 11743095-22116000    Adószáma: 19198956-1-14

Kérjük adója 1%-val támogassa alapítványunk törekvéseit, 
hogy a jövôben is segíthessük a fenyvesi gyerekek táborozásait, 

kirándulásait, színházlátogatását, egyéb kulturális és sportprogramjait. 
Tisztelettel: Haszon Zsolt 

Alapítványi Kuratórium Elnöke
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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 -
feny ves, Rákóczi u. 2., telefon:
30/387-6573.

– MINDEN AMI VILLANY SZE -
RE LÉS! Farkas András vil-
lanyszerelô Lakások, házak,
irodák, üzletek, mûhelyek vil-
lanyszerelése. Fogyasztásmé-
rô helyek készítése. Éves fe-
lülvizsgálatok. 30/275-1577,
farek01@gmail.com Bala ton -
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 határ-
idôvel, 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 burko lá -
sát, teraszok, tornácok, autó -
beállók, 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 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. 30/951-
6569.

– Ha kerttel akad gondja, Schurcz
megoldja! Kertépítés, kertfenn-
tartás, veszélyes fa kivágás.
30/432-7073.

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

– Villanybojlerok javítása, tisztí -
tása, mosógépek, mosogató-
gépek, elektromos háztartási
gépek javítása Kránicz István
30/904-4527 Bala tonfeny ves.
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
Balatonfenyves, Vörösmarty u.
43. www.fenyvesipecapont.hu
telefon: 20/258-8600 Élôcsa-
lik, etetôanyagok horgászbotok
szerelékek horgászfelszerelé-
sek.

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

– Fenyvesen használt, kiváló
állapotú 160×200-as franciaágy
ill. 160 literes, fagyasztós ZA -
NUSSI hûtôszekrény eladó.
Érd.: 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 területû teljes
felszereléssel, vontatóhorgos
utánfutóval egy pár evezôvel
200 000 Ft-ért eladó. 30/408-
5211.

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

– Eladó Chicco babakocsi eser-
nyôre összecsukható, minden
tartozékkel. 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 televí-
zió, ágynemûgarnitúrák. Érd.:
20/917-4300.

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

– Eladó megkímélt állapotban
lévô fatüzeléses bojler réz- 
belsôvel 50 000 Ft; egy pár
ikerszekrény tejeskávé színû,
zárható és tükrös ajtóval, fara-
gott székekkel, polcos is, meg
vállfás is 50 000 Ft. Telefon:
30/853-2422.

– Takarítás. Hívjon bizalommal.
20/411-1327; 30/390-1131.

– Kerékpár szerviz – fahrrad Re -
paratur Balatonfenyves Nimród
utca 121. tel.: 30/693-1783.

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

Az apróhirdetések közzététele
djmentes, a hirdetések tartalmá-
ért fefelôsséget nem vállalunk
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Meg je le nik ha von ta. Szer kesz ti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Krizsai Mó ni ka.

Szer kesz tés: BÉPÉ Be té ti Tár sa ság (ügyvezetô: dr. Buza Pé ter).
ISSN 2063-2622 – Pos ta cím: Balatonfenyves Pf.: 20.

Nyom dai mun kák: PV&P Kft. 7400 Ka pos vár, Jó zsef u. 50.
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Tavaly hagyományteremtô módon, a Balatonfenyvesi Fekete István Általános
Iskola kezdeményezésére kezdtük közösen ünnepelni a Magyar Kultúra
Napját. Magyar szerzôk magyar mûveibôl összeállított mûsorukban felléptek
azok a fenyvesi gyerekek is, akik a Fonyódi Alapfokú Mûvészeti Iskola növen-
dékei. Idén csatlakoztak hozzájuk a Kisfenyô Óvoda gyermekei is. A tavalyi
sikeres kezdeményezésnek idén is az Önkormányzat adott otthont. 
Lombár Gábor polgármester köszöntô beszéde után a több, mint egy órás,
sokszínû, sokoldalú mûsort egy újdonsággal zártuk. Elhangzott egy dal, ame-
lyet külön erre az alkalomra adtak elô a szolfézscsoportok Szabó Mónika zene-
tanár vezetésével, amely a jövôben „Fenyvesi dal”-ként remélhetôleg bevonul
a község történetébe. Köszönjük Kovácsné Horváth Éva iskolaigazgatónak,
hogy ez a dal létrejöhetett. 
Köszönjük minden fellépô tanulónak, óvodásnak, felkészítô pedagógusaiknak,
hogy idén is tartalmasan ünnepeltük együtt a Magyar Kultúra Napját.

Magyar Kultúra Napja Bukovszky
Julianna 
kiállítása
Dr. Bukovinszky Julianna nyugdíjas
fogorvos, noha budapesti lakos és
alsóbélatelepi nyaralópolgár (család-
ja nyolcvan éve tölti itt a nyarakat)
ismerôs Fenyvesen is. Templomba
ugyanis hozzánk, illetve a Szent
Anna templomba jár, ami miatt feny-
vesinek (is) érzi magát. 
Már praktizáló idejében figyelte hiva-
tásából adódóan az arcokat, amelye-
ket megjelennek különös hangulatú
képein. Julianna a festésen kívül
tudója a gyógynövények titkának is,
amelyet nagyanyja útmutatásai alap-
ján és a svájci Szent Benedek-rend
látogatásán szerzett tapasztalatai
alapján kezdett el alkalmazni.
Tudását a gyerekeknek adja át.
Mesekönyveket ír, amelyeken meg-
elevenedik a lándzsás útifû, a körmi-
ce és társaik. Gyûjti a játékmackókat,
illusztrációkat készít – aktív életet él,
amelyet kiállításának megnyitóján,
Lombár Gábor polgármester is hang-
súlyozott. A kellemes beszélgetéssé
alakuló megnyitón a legkisebbek
képviselôi is megjelentek, nézték,
hallgatták Bukovinszky Julianna
meséit.

BÁLI MEGHÍVÓ
A Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola tantestülete 

és szülôi közössége szeretettel meghív 
minden kedves érdeklôdôt farsangi Jótékonysági Báljára!

2017. február 18-án 19:30 órára a BKV üdülôbe 
(Balatonfenyves, Kölcsey u. 110.)

Program: 
19:30 – Vendégfogadás, üdvözlôital
20:00 – Köszöntô, mûsor
20:30 – Svédasztalos vacsora

A jó hangulatot a Retro Szalon és Tánczenekar biztosítja.
Éjfélkor Tombola-sorsolás!

Belépôjegy, amely az üdvözlôitalt és a vacsorát is tartalmazza: 3000 Ft
Pártolójegy: 500 Ft Tombola: 200 Ft

Jegyelôvétel és asztalfoglalás az iskolában 
munkanapokon 8:00–16:00 óra között az iskolatitkárnál. 

Tel.: 85/560-253
Részvételi szándékát 2017. február 15-ig kérjük, jelezze!

Mindenkit szeretettel várunk!

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
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A bankigazgató
Fülöp Nárcisz

Dezsô bácsi idôs kora ellenére is
derék, szép szál, csinos ember volt.
Az a fajta, akin nem ront az idô.
Szépen öregedett. Hófehér haja is
megôrizte eredendô hullámosságát.
Ha jobban meggondolom, Kászli
Dezsô – mert ezt a nevet hagyomá-
nyozták rá ôsei – akár regényhôs is
lehetett volna, hiszen a régi világban,
még a háború elôtt bankigazgató volt.
Az idô tájt a bankigazgatók gyakori
szereplôi voltak a regényeknek, szín-
daraboknak, sôt a filmeknek is. 
Mi gyerekek mit sem tudtunk Dezsô
bácsi bankigazgatói múltjáról. Errôl
egyszer tôle magától értesültünk, egy
roppant kínos, de tanulságos ese-
mény alkalmával. Adig csak azt tud-
tuk, láttuk, hogy Dezsô bácsi maku-
látlan öltönyében, fényesre suvikszolt
cipôjében méltóságteljes léptekkel
sétált be reggelente az iskolába.
Tanítani. Szálfa termetével, hullámos,
ôsz hajával nekünk éppen úgy hoz-
zátartozott az intézmény képéhez,
mint a tábla, vagy a kréta. A háború
után, mikor a bankokat államosítot-
ták, és ezzel igazgatói állása is meg-
szûnt, itt nyert alkalmazást. Hosszú
évekig ebbôl a jövedelmébôl tartotta
el családját. Oktatott matematikát,
volt napközis tanár, de vállalt helyet-
tesítést is, ha arra volt szükség. 
Ragyogó, késô májusi nap volt. 
A kertekben már érett a korai eper. 
A levegô megtelt az eper könnyû és
elegáns, az orgonák bódító, a nárci-
szok fanyar, az ibolyák édes, a közelgô
nyár, a vakáció, a szabadság mámo -
rító illatával. Nehezen viseltük már a
bezártságot, pedig aznap, a nagyszü-
net után, még két rajzóra is várt ránk.
A becsöngetéstôl már vagy tíz perc is
eltelt és még mindig nem érkezett
meg a tanár. Ezt bíztató jelnek véltük.
Már reménykedni kezdtünk, hogy
elmarad a két rajz, amikor nyílt az
ajtó és megjelent Dezsô bácsi.
Délceg alakja a teljes ajtókeretet
betöltötte. Megtudtuk, hogy rajztaná-
runk hirtelen megbetegedése miatt ô
fog helyettesíteni. Sietve elôvett az
aktatáskájából egy dobozt, abból
pedig egy közepes méretû, fehér
szalvétát. Nagy mûgonddal elrendez-
te a tanári asztalon. Magasítónak
még egy könyvet is tett alája. Miután
ezzel elkészült, a dobozból elôkerült
még egy meglepô méretû, majd félte-
nyérnyi, pirosra érett, gusztusos, friss

eper. Még a levele és a szára is rajta
volt. Kiderült, hogy nemrég szedte a
saját kertjében. A gyümölcsöt elhe-
lyezte a terítô kellôs közepén, majd
közölte, hogy ez a feladat, ez az
epres csendélet. Ezt kell lerajzolni 
az elsô órában és a szünet után, a
másodikban majd ki lehet festeni.
Nem nagyon lelkesedtünk, de nem
volt mit tenni, nekiláttunk.
Telt, múlt az idô. Lassan közeledett
az óra vége. Addigra már az egész
tantermet belengte, mit belengte,
betöltötte, elárasztotta ínycsiklandó,
semmihez nem fogható, szédítô illa-
tával a mi eprünk. Mindannyiunk
epre, amely ott ékeskedett, ott kellet-
te, szinte kínálta magát feltunô, piros
ruhájában a vakító damaszton.
Végre megszólalt a csengô. Hirtelen
nagy zurzavar támadt. Mindenki sie-
tett, hogy a rövid szünetben mielôbb
megtöltse vízzel kis tálkáját a festés-
hez és még némi levegôzésre, evés-
re is jusson idô. A kisszünet hamar
eltelt. Sokkal hamarabb, mint szeret-
tük volna. 
Megkezdôdött a második óra. Ne ki -
láttunk a festésnek, azaz nekiláttunk
volna, de döbbenten tapasztaltuk,
hogy a szünetben a feladat tárgya
eltunt. Az eper nem volt a helyén,
csak a fehér terítô árválkodott egy-
magában az asztalon. 
Eleinte keveseknek tûnt föl a hiány,
de ahogy múltak a percek egyre na -
gyobb lett a csönd, amire Dezsô
bácsi is felfigyelt, aki addig a tanári
asztalnál a naplóval volt elfoglalva. 
– Mi a gond? Miért nem dolgoztok? –
kérdezte.

Egy ideig nem érkezett válasz. Va -
lamivel késôbb, valahol hátul, nagyon
félénken, bátortalanul, alig hallható-
an megszólalt valaki: 
– Dezsô bácsi kérem, tessék vissza-
tenni az epret, mert a nélkül nem tud-
juk kifesteni a rajzot!
Nem tudom ki lehetett, nem ismer-
tem föl a gyönge hangot a sok gyerek
közül. Majdnem negyven fô volt az
osztálylétszám. Azt sem tudom, hogy
fiú volt, vagy leány, mert moccanni is
alig mertünk, nem hátrafordulni.
Alkalmi rajztanárunk csak akkor, így
szerzett tudomást a szörnyû veszte-
ségrôl. Felpattant székérôl és hitet-
lenkedve járta körül az asztalt. Nem
akart hinni a szemének, de az eper-
nek bizony hûlt helye volt.
Dezsô bácsi feldúltan sétált a padso-
rok között. Látszott rajta, erôsen töri 
a fejét, hogy mit is kezdjen ô most
ezzel a helyzettel. Némán várakoz-
tunk. A percek lassan vánszorogtak. 
Végre megszólalt:
– Most elmesélek nektek valamit, amit
már majdnem el is feledtem. Egyszer
régen, még bankigazgató koromban
történt, hogy eltûnt egy jelentôsebb
összeg a páncélszekrénybôl. Isme r -
tem az alkalmazottakat. Mind, egytôl
egyig megbízható, jóravaló, derék
emberek voltak. Biztos voltam benne,
hogy valami nyomós oka lehetett az
illetônek, ha egyáltalán közülük követ-
te el valaki. Nem akartam botrányt,
ezért egy próbát tettem. Kihirdettem,
hogy ha zárás után behozza az illetô 
a pénzt az irodámba és elfogadható
magyarázattal tud szolgálni, akkor
nem lesz következménye az ügynek.

ôu

ôu

ôu
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Szava mat adtam, hogy a dolog kettônk
között marad, soha nem tudja meg
senki. Ellenkezô esetben kénytelen
leszek feljelentést tenni.
Jóval zárás után, mikor azt hittem,
hogy már mindenki hazament, és én
is éppen indulni készültem, egy fiatal-
ember kopogtatott be hozzám. Egy
borítékot tett az asztalomra azzal,
hogy ô nem ellopni akarta a pénzt,
csak néhány napra kölcsönvenni.
Önhibáján kívül került olyan lehetet-
len élethelyzetbe, ami miatt adósság-
ba keveredett, és ha estig nem ren-
dezi, akkor neki vége. Eddig mindig
rendesen törlesztett, de most egyben
követelik a maradék összeget és
azonnal. Ezért nyúlt a bank pénzé-
hez, bízva abban, hogy valahonnan
majd csak sikerül elôteremtenie és
még idôben, észrevétlenül visszaten-
ni azt. Történetét részleteiben megis-
merve, az annyira megindított, hogy
a saját pénzembôl kölcsönöztem neki
a szükséges összeget. Még aznap
este, együtt rendeztük a tartozását,
immár véglegesen. A megkerült
pénzt pedig én magam tettem vissza
a helyére, a páncélszekrénybe. Más -
nap reggel értesítést tettem közzé 
az alkalmazottak megnyugtatására,
hogy vaklárma volt csupán, mégsem
hiányzik a pénz. Tévedés, illetve
téves számolás történt. 

Pisszenés nélkül hallgattuk Dezsô
bá csit. Nem igazán értettük, hogyan
kerül ide most ez a történet, de foly-
tatta:
– Ami pedig a mi esetünket illeti, a
következôkre jutottam. Mindenki felír-
ja a nevét egy cédulára. Aki elcsente
az epret, az a neve alá egy igent ír, a
többiek pedig egy nemet. Óra végéig
mindenki köteles a kitöltött, félbehaj-
tott céduláját kivinni és az asztalra
tenni, oda a terítôre. A szavamat
adom, ha kiderül számomra a tettes
neve, én azt el nem mondom soha,
senkinek, éppen úgy, mint a bank-
ban. Megôrzöm az ô titkát is. Csak
így, ilyen áron, de megmentheti a
saját és az osztály becsületét.
Ellenkezô esetben holnap jelenteni
fogom az igazgatónak és majd ô
hivatalból kivizsgálja ezt az ügyet.
Akkor viszont az egész iskola elôtt
szégyenbe kerül a tettes, az osztály-
lyal együtt. 
Azzal visszaült a helyére, megszá-
molta, hányan vagyunk jelen és
akkurátusan nekilátott cédulákat
gyártani egy rajzlapból. Mikor az
összessel készen volt, kiosztotta.
Mindenki kapott egyet. Óra végére
megtelt a terítô a gondosan félbehaj-
tott cédulákkal. Elköszönt tôlünk. Az
ajtóból még visszaszólt:

– Az eredményrôl valamilyen formá-
ban értesülni fogtok.
Tanácstalanul álldogáltunk az iskola-
udvaron. Most nem siettünk haza,
mint máskor. Csoportokba verôdve,
izgatottan tárgyaltuk a rendkívüli ese-
tet. Találgattuk, hogy ki lehetett a tet-
tes. Másnap is szorongva érkeztünk.
Feszülten vártuk, vajon mi fog történ-
ni? Egész délelôtt, a tanítás végéig
rettegtünk, hogy mikor nyitja ránk az
ajtót az akkori igazgatónk, akitôl
egyébként is féltünk, mert nagyon
szigorú, goromba ember volt. Már az
utolsó tanóra is elérkezett, be is feje-
zôdött, de nem történt semmi. Az
égadta világon semmi. Se aznap, se
másnap, se semmikor. 
Dezsô bácsi – ha minden igaz – kiol-
vasta a cédulákból a titkot, tudta a
tettes nevét, de nem árulta el soha,
senkinek. Jut eszembe, pár nappal
ama nevezetes rajzóra után mégis
történt valami, valami egészen külö-
nös és váratlan dolog. Az egyik szü-
netben megjelent Micike, az osztály-
fônökünk, karján egy kosárka vérpi-
ros, friss eperrel. Azzal a magyará-
zattal tette az asztalra, hogy Dezsô
bácsi küldi az osztálynak a jól sikerült
rajzokért. Mindenkinek jutott egy
szem. Éppen annyi eper volt a kosár-
ban, ahány tanuló az osztályban, és
ahány cédula a fehér terítôn.

I. Újévi kispályás 
teremlabdarúgó torna

Három felnôtt csapat és a gyerekek részvételével rendeztük kispályás terem-
tornánkat. A jó hangulatban telt tornát –
és így a kupát – a fenyvesi „Pirosfehérzöldek” csapata nyerte. A torna legjobb
játékosa Schiszler László, gólkirálya Kapitány Márk, míg a legjobb kapus Gáti
Ferenc lett. Gratulálunk nekik! Köszönjük a Fekete István Általános Iskolának
a helyszín biztosítását!

Hírek az iskolából
Január 20-án Fonyódon iskolánk csa-
pata körzeti teremlabdarúgó olimpiai
selejtezôn vett részt. A körmérkôzések
eredményei alapján a 3. helyen végez-
tek. Decemberben rendezték a 7–8.
osztályos fiúk bajnokságát, ahol tanuló-
ink lecsúsztak az elsô helyrôl a rosz-
szabb gólarány következtében. Így a
második helyen végeztek. Február 6-án
ismét labdarúgó tornán veszünk részt
Marcaliban a II. korcsoportosokkal.

Iskolánk nevezett a Somogyi értékek
témában kiírt megyei vetélkedôre. Pál
János tanár úr felkészítésével a gyere-
kek megoldották az online kvíz kérdé-
seket és készítettek Bala ton fenyveshez
kapcsolódó kisfilmeket. (Köszönet a
segítségért a Hubertus Bt.-nek és
Váradi Gyula informatika tanárnak.)
Csapataink derekasan helytálltak, de
sajnos nem jutottak be a megyei döntô-
be. A videók megtekinthetôk az alábbi
linkeken:
https://www.youtube.com/watch?v=N6
7_wOCRgcY
https://www.youtube.com/watch?v=4E
zhRYy3ud8

fenyvesi_február:fenyvesi_október.qxd  2017.02.10.  8:07  Page 7



FENYVESI ÚJSÁG KÖZ(SÉGI)ÉLET 2017. FEBRUÁR

8

Heves Jeges hétvégék
Ilyen telünk régen nem volt, mint amilyet 2017 elsô hónap-
ja produkált! Ki is használtuk a lehetôséget, amire évek óta
vártunk, és január 22-ére meghirdettük a már ismert Heves
Jeges rendezvényünket a Központi Strandra. Mivel az idô
kegyes volt hozzánk, január 28-ára Heves Jeges Kar -
neválra, 29-ére pedig Heves Jeges 2.0 címmel egy újabb
közös korcsolyázásra hívtuk és vártuk a helyieket, kör-
nyékbelieket és nyaralótulajdonosokat.
Mindhárom alkalommal több száz vendég élvezte a téli
Balaton nyújtotta örömöket: a korcsolyázást vagy csak
csizmában csúszkálást, a régi idôk hagyományát feleleve-
nítô fakutyázást, az átfagyott kezeket melengetô forró teát
vagy forralt bort, amelyet a jégre kitelepült pultnál is be
lehetett szerezni. A hangszórókból a nyár hangulatát idézô
dalok szóltak, a jégen hokizó fiúk-lányok között idônként
kissárkány vagy korcsolyázó hóember bukkant fel, még a
feltámadó jeges szélnek is volt, aki örült: szombat délután-
ra megérkeztek a jégkite-osok is.
Kötetlen, örömteli és gondtalan hétvégéken vagyunk túl:
köszönet ezért a nyitvatartó büfének, ahol mindig volt forró
ital és étel; az önkormányzat konyhájának, akik a karneváli
hangulathoz szorosan hozzátartozó farsangi fánkot megsü-
tötték a vendégeink részére; az önkormányzat kommunális
részlegének, akik a nyitva tartó mellékhelyiségekrôl és a
terület tisztántartásáról gondoskodtak, valamint a helyszí-
nen tartózkodó, orvosi ügyeletet biztosító doktor úrnak.
Szeretnénk úgy elköszönni újdonsült pécsi, nagykanizsai,
kaposvári, székesfehérvári, budapesti, kecskeméti, berlini
ismerôseinktôl azzal: Viszontlátásra jövô télen! Rajtunk
nem múlik! (S. B.)
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