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Nehéz a szó – amikor valakit búcsúztatunk, valakitôl
búcsúzunk. Állunk védtelenül, ami történt érthetetlen.
Nincs válasz a miértre. Riadtan hajtjuk meg fejünket
ravatalánál, emléke elôtt. Akit gyászolunk nagyon fiata-
lon tért haza.
Olyan ember volt, aki sokkal érzékenyebben reagált a
körülötte lévô történésekre, mint mi, gyorsan, hatéko-
nyan.
Lehet, hogy ezért hívta haza az Úr, az Ô Istene? Mert
Rá otthon is szükség van?
Elvesztettünk valakit, valakit, aki
nem egy volt közösségünk tagjai
közül – Ô volt a plébánosunk, az
atya, és nem volt olyan, aki
közömbös lett volna iránta. Éle -
tünk része, tartozéka intézménye
volt – hitünk, közösségünk min-
denese.
Búcsúzunk! Temetünk, gyászo-
lunk!
Döbbenet hogy Bolla István atya,
a papunk, az ismerôsünk, bará-
tunk emlékeivel állunk, védtele-
nül, és szomorú lélekkel töltjük
Vele ezt az alkalmat…
Kívánok a hozzátartozóknak és
mindnyájunknak megnyugvást,
és beletörôdést a megmásítha-
tatlanba, hogy itt hagyott bennün-
ket, elsietett, félbe hagyva min-
dent.
Folyamatosan rohanunk, nincs
idônk senkire, és semmire. Éle -
tünk része lett a rohanás, ami 
az igazi értékektôl is elveszi az energiánkat. Mind -
nyájunknak nagy a szüksége életében a törôdésre,
vágyjuk a társaságot, szeretteink közelségét, mert az
biztonságot ad. Amikor valakitôl búcsúzunk, mindig
elgondolkodunk azon, hogy mennyit ér egy élet, és mit
jelent az elmúlás. Születünk, élünk egy kicsit, aztán
bevégezzük.
Halottunk van, búcsúzunk, gyászoljuk!
Bolla István atya 49 esztendôt élt. 49 esztendô nincs öt
évtized sem. Keveset élt, ebben az idôszakban
vagyunk, lehetünk a legaktívabb, tele tervekkel, elkép-
zelésekkel, mely az Ô esetében kiváltképpen így volt.
Az utolsó pillanatig tette a dolgát dolgozott azért, ami
egyben az élete is volt, a lelkekért, Istenének iránymu-
tatása szerint.
A végsô búcsú idején döbbenünk rá, hogy nem szabad
úgy élnünk az életet, hogy maradjanak ki nem mondott
gondolatok, és indulatok bennünk – most már nincs
jelentôsége annak, amit elmulasztottunk Vele kapcso-

latban már pusztán lelkiismeret furdalásunk lehet, de
ez legyen is mindenkinek a saját lelki terhe.
Az atya 1968-ban született Nagykanizsán. De vajon
tudjuk-e, hogy ki volt Ô? Testvére: Ferenc, szeretô
öccse, akire nagyon büszke volt. Nagybátyja: Máté, és
nénje, Laura, akik sorsát féltô figyelemmel, szeretettel
kísérték.
Barátja: Maczgon Gábor, lelki vezetôjének ôszinte híve,
és a csoporttárs, Dózsa László, igaz barátja. Az Atya:

katolikus közösségeink, valamint
a homokkomáromi nyolc boldog-
ság közösség, és a magyarszéki
sarutlan Karmelita nôvérek lelki
gondozója.
Erôs hitű, kedves szeretetre
méltó embert ismerhettünk meg
Bolla Istvánban, akinek mindenki-
hez volt egy jó szava, figyelme-
sen terelgette a rá bízott lelkeket
a Tôle megszokott sebesség elle-
nére. Mert mindig sietett, mégis
mindig odaért, ahol lennie kellett,
részévé vált közösségünknek.
Elsô, és utolsó fenyvesi miséjét is
a Szent Anna kápolnában mutat-
ta be.
Köszönettel tartozunk a Fennlé -
vônek, hogy Vele élhettünk egy
helyen, még ha elkeserítôen rövid
idôt is, hogy ismerhettük, hogy
voltak Vele beszélgetéseink. Lel -
künk gazdagodott azzal, hogy is -
merhettük, közösségünk is sze-
gényebb lett elvesztésével.

Oly sokat kaptunk Tôle, oly sok mindennel maradtunk
adósa, hogy arról szó sem lehet, hogy elfelejtjük. Bolla
atya a Balatonfenyves közéletének szerves részévé
vált a néhány éves rövid, de tartalmas életével, melyre
hálás szeretettel gondolok, minden fenyvesi életében
valamilyen módon részt vett…
Szeretettel gondolok beszélgetéseinkre, melyek a
közös feladatainkról szóltak elsôsorban, és amelyekben
mindig a közösség érdekeit tekintettük a legfontosabb-
nak. Szerettük, tiszteltük, mert nem lehetett ôt nem sze-
retni, a szó legnemesebb értelmében jó ember volt.
Most nem csak itt, de az ország azon részén is gyá-
szolnak, ahol megfordult, tevékenykedett pihent, segí-
tett – mert ôket is nagy veszteség érte.
Szomorúan, nehéz lélekkel engedjük el az atyát.
Áldás Békesség!
Áldás volt számunkra életed, legyen békességed ott-
hon. Isten nyugtasson!

(Lombár Gábor búcsúztatója augusztus 29-én)

fenyvesi_szeptember:fenyvesi_október.qxd  2017.08.31.  15:18  Page 1



FENYVESI ÚJSÁG KÖZ(SÉGI)ÉLET 2017. SZEPTEMBER

2

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

Szeptember 4–10.
Magyar Korona Gyógyszertár

Balatonlelle
Szeptember 11–17.

Három Királyok Gyógyszertár
Balatonboglár

Szeptember 18–24. 
Mária Gyógyszertár Balatonlelle

Szeptember 25.–október 1. 
Arany Kígyó Gyógyszertár

Balatonboglár
Október 2–8.

Isteni Gondviselés Gyógyszertár
Fonyód

Október 9–15.
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves

Ügyeleti idô zárástól az alábbi idôpontig:
2017.09.01.–2017.12.31.: 

H–P: 20 óra, Szombat:14 óra,
Vasárnap és ünnepnapokon 12 óra

A Községi Könyvtár 

nyitvatartási ideje 

10.00–12.00; 

13–16.00 óráig

telefon: 85/887-651

e-mail: 
konyvtar@

balatonfenyves.hu

Baricz Kati fotóm vész kiállítása

A községháza nagytermében augusztus 3-án TIME-IDÔ címmel nyílt
kiállítása Baricz Katalinnak. Köszöntôt Lombár Gábor polgármester
mondott, Kegye János pánsípművész pedig muzsikájával gazdagította
az este hangulatát. Baricz Kati hitvallása így szól: „Érezted már?
Meglátsz valakit, és nem tudod elengedni. Meg kell ismerni, birtokolni,
ellopni a lelkét, fénnyel rajzolni a testét, megállítani az idôt. Érezni…
Most már örökké a miénk. Ez a fotográfia nekem” És ez a művészet.
Baricz Kati képeit szeptember 15-ig lehet még megtekinteni a hivatal
nyitva tartási idejében.

V. Nemzetközi balatoni bojlis horgászverseny

Az idei évben 5. alkalommal szeptember 30-án veszi kezdetét Észak és
Dél küzdelme a Magyar Tengeren!
A 163 órás pontyfogó nemzetközi versenyben Balatonfenyves Központi
strandján 4. csapatnak biztosítanak a rendezôk horgászhelyeket. Az
ünnepélyes megnyitóra a versenyközpontban Révfülöpön kerül sor
szeptember 30-án 11.00 órakor, amelyet a versenypályák, horgászhe-
lyek kisorsolása követ. A csapatok helyszínre érkezése után 16.00 óra-
kor strartol a bojlis horgászverseny, amely egészen október 07. 11.00
óráig tart.
További információ: www.balatonibojlisverseny.hu

TANÉVKEZDÉS
Véget ért a vakáció. Szeptem-
ber 1-jén új tanév kezdôdik a
Bala tonfenyvesi Fekete István
Általános Iskolában  a mintegy
120 tanuló és a pedagógusok
számára. A 2017–2018-as tan-
évben 15 elsôs kisdiák kezdi
meg tanulmányait, osztályfônö-
kük Németh Lívia vezetésével. 
A tanévnyitó ünnepélyen mu -
tatkozott be az iskola két új
pedagógusa: Ágostonné Dankó
Mónika angol-kémia szakos ta -
nár és Harangozó Anita tanító-
fejlesztô pedagógus. Munkájuk -
hoz sok sikert kívánunk.
Néhány fontos információ: Ta ní -
tási napok száma 180. A tanév
utolsó tanítási napja 2018. jú-
nius 15 (péntek). A 2017/2018-
as tan év elsô féléve 2018. janu-
ár 26-ig tart, az iskolák február
2-ig értesítik a tanulókat és a
szülôket az elsô félévben elért
tanulmányi eredményekrôl. 
Tanítási szünetek: az ôszi szünet
2017. október 28-tól november
5-ig, a téli szünet 2017. decem-
ber 23-tól 2018. január 2-ig tart,
míg tavaszi szünet 2018. márci-
us 29-tôl április 3-ig. 
Eredményes, sikeres tanévet kí -
vánunk diáknak, tanárnak egy -
aránt!

ôu
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„Ez a tábor egy demonstráció. Azt
üzenjük vele a világnak, hogy ezeket
a fiatalokat mi szeretjük, és velük
összetartozunk.” – Ezekkel a szavak-
kal nyitotta meg Kozma Imre atya a
IV. Mozgáskorlátozott Tábort Bala -
tonfenyvesen. A nyitó szentmise után
koncerttel vette kezdetét az egy
hetes táborozás.
250 fiatal részvételével kezdôdött el a
hagyományos Máltai Mozgáskorlá -
tozott Tábor. A nyitó szentmise elôtt
Kozma Imre atya, a Szeretetszolgálat
elnöke kiemelte, egy kaput könnyű ki -
nyitni, de az, hogy a táborban jól érez-
hetik magukat a fiatalok, nemcsak a
szervezésnek köszönhetô. „Az kö -
szönhetô nemcsak annak, hogy helyet
kaptunk, hanem sokkal inkább annak,
hogy a tábor gazdája, Bellai Zoltán
tiszteletes úr be is fogadott bennünket.”
A Balatonfenyvesi Református Ifjú -
sági táborba az ország számos terü-
letérôl érkeztek mozgáskorlátozott
fiatalok és önkéntes segítôk, akiket a
segítôi feladatra elôzetesen felkészí-
tettek a szervezôk. 
Kozma Imre atya a szentmisén arról
beszélt, hogy a táborral a résztvevôk
és a szervezôk demonstrálnak. „Mit
jelent ez a fogalom, hogy demonstrá-
ció? Azt jelenti, hogy valami igazsá-
got fölmutatni, valami olyat megmu-
tatni, ami érdemes arra, hogy megje-
gyezzük, ami érdemes arra, hogy
mások is fölfigyeljenek rá.” Mint fogal-

mazott, a Szeretetszolgálat ezzel a
táborral is megmutatja, hogy a külde-
tését teljesíti. „Milyen fontos megmu-
tatni, hogy milyen a mi hitünk! Jézus
figyelmeztetett bennünket, hogy a hit
a cselekedetek nélkül nincs. Mi mál-
taiak és minden jóakaratú ember a
hitét cselekedeteivel mutatja meg. Itt
vagyunk körülbelül háromszázan, és
szeretnénk megmutatni, hogy azok a
fiatalok, akik kerekesszékben ülnek,
akik esetleg nagy nehézségek árán
tesznek egy-két lépést, számíthatnak
ránk. Ezeket a fiatalokat mi szeretjük.
Demonstrálni szeretnénk azt, hogy
ezekkel a fiatalokkal mi összetarto-
zunk.” – mondta Imre atya és hozzá-
tette: akár demonstráció lehet az is,
hogy a segítségre szoruló emberek
mind gyôztesek. 
„Ti minden nap gyôztök. Minden nap
hatalmas erôfeszítést tesztek akár
azért, hogy a tolószékbe üljetek, a
kezeteket felemeljétek. Ti minden nap
gyôztök. Hatalmas erôt mutattok. Ezt
érdemes megmutatni. Lássa minden-
ki, hogy ti hôsök vagytok.” Emellett
arra is rámutatott, hogy azoknak is
demonstrálniuk kell, akik segítenek.
„Érdemes megmutatni, hogy ti a
segítségre szorulókhoz odafordultok,
odamentek hozzájuk, a kezeteket
nyújtjátok, lehajoltok hozzájuk, segíti-
tek ôket.”
A Szeretetszolgálat elnöke az egy -
hetes táborra útravalóul azt mondta,

legyen ez a hét az egymásra találás
öröméé. „Ez a mai alkalom legyen
számunkra akár figyelmeztetés, de
legyen üzenet a világnak is, hogy
akkor vagyunk igazán emberek, ha
egymásra találunk. És csodálatos
egymásra találás az, amikor a segít-
ségre szoruló és a segíteni tudó és
akaró találkozik egymással. Ha ez
megtörténik, akkor a világban lévô
feszültségek szűnnek, csökkennek,
talán meg is szűnhetnek.”
A nyitó szentmisét követôen Lombár
Gábor, Balatonfenyves polgármeste-
re köszöntötte a táborozókat és a
szervezôket, áldást kérve munkájuk-
ra és békességet munkálkodásukra.
Gyôri-Dani Lajos a Szeretetszolgálat
ügyvezetô-alelnöke hangsúlyozta,
hogy a nyitó és záró szentmise keret-
be foglalja a tábort, melynek elôké-
szítése egy fél éves szervezést és
sok együttműködést kívánt.
A megnyitón operett és musical slá-
gerekbôl összeállított koncertet adott
a Budapesti Operettszínház négy fia-
tal művésze, Szendi Szilvia, Kardffy
Aisha, Peller Károly és Kádár Sza -
bolcs. . . A táborban lehetôségük volt
a mozgáskorlátozott fiataloknak
stran dolni a Balatonban, hiszen a
szállással együtt a tópartot is aka-
dálymentesítették a szervezôk, így a
kerekesszékes vendégek rámpán
gurulhattak be a vízbe. Volt lehetôsé-
gük vitorlázni, diszkó várta ôket, ahol
Várkonyi Attila, azaz DJ Dominique
keveri majd a zenét, és kipróbálhat-
ják az élményvezetést. Emellett kis-
csoportos beszélgetésekben olyan
témákat dolgozhatnak fel szakembe-
rek közreműködésével, mint a pár-
kapcsolatok, családi krízishelyzetek,
tanulás, munkakeresés. Népi mester-
ségeket is kipróbálhattak a Máltai
Mozgáskorlátozott Tábor résztvevôi a
tábor harmadik napján. A kézműves-
kedô fiatalokat önkéntesként segítet-
ték a Magyar Máltai Lovagok Szö -
vetségének képviselôi, a korábbi
elnök Kállay Ubul Tamás és Sza bad -
hegÿ Judit, valamint látogatást tett 
a táborban Dr. Herczegh Anita asz-
szony, a Magyar Máltai Sze re tet szol -
gálat jószolgálati nagykövete.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Mozgáskorlátozott tábor Fenyvesen
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Az elmult nyár egyik tapasztalatát
szeretném elmondani, és ahhoz
néhány megjegyzést fűzni. /…/ Több
év óta a Balaton somogyi partján töl-
töm a nyarat családommal együtt. Az
a fölséges hatás, amit „magyar ten-
ger” gyermekeim egészségére gya-
korolt két év elôtt arra ösztökélt, 
hogy biztosítsak családomnak egy
darab Balatonpartot. A Fonyódtól dél-
nyugatra huzódó fenyvesben (Bala -
ton  fenyves) telepedtem meg. Az er -
dôtôl a vízpartig terjedô homokba
szôlôt ültettem, ápolására vincellért
alkalmaztam.
Együttlétünk elsô napjaiban az én
fonyódi emberem szörnyen igyeke-
zett nekem imponálni a többi között
idôjósló tehetségével is. Különösen a
nagyobb munkák kezdetén ragyog-
tatta ebbéli tehetségét. Ha megkér-
deztem, miért nem fog már a kapá-
láshoz, ez volt a felelet: „Tessék meg-
nézni a Badacsonyt. Pipál. Ilyenkor
nálunk nem érvényes a kapálás” Ha
pedig figyelmeztettem, hogy a levele-
ken holmi gyanus fehér foltok mutat-
koznak, és a permetezés szükséges-
ségét hangoztattam, ez volt a felelet:

„Kétszer már permeteztem; a Ba da -
csony is pipál; ilyenkor nem érvényes
a permetezés”!
/…/ Az elôrelátható eredmény az idei
nedves tavaszt követô nyáron volt:
nekem tetemes kár, a vincellérnek
pedig – kiakolbolintás. /…/ elhatároz-
tam, hogy az idei nyáron próbára föl-
állítok a telkemen egy kis meteoroló-
giai állomást, hogy lássam, vajjon a
vincelléremnek vagy a tudományos
eszközöknek van-e hát igazuk?
Egyik szomszédos hatalmas szôlôte-
lep szakiskolát végzett kezelôje állott
mellém. És miért? Azért, mert vasár-
nap délutánonként engem megláto-
gatva, kezdett érdeklôdni az én esz-
közeim iránt. /…/ Ha pénze kerül 
– mondotta – a maga költségén is
beszerzi ezeket a gépeket, mert látja,
hogy neki is haladni kell. 
Az ô segítségével jutottam a második
vincelléremhez, aki nem csak sokkal
intelligensebb volt az elôbbinél,
hanem arra is alkalmat nyujtott ne -
kem, hogy a magyar kisgazda gondo-
latvilágába jobban betekinthessek.
Második vincellérem egyik vasárnapi
körsétánkon a következôket mesélte:

„Élt Fonyódon egy öreg úr, akinek
szintén voltak ilyen idôtjosló gépei.
/…/ Ez az öreg úr sohasem akkor
kapáltatott és permeteztetett, amikor
mi, fonyódiak. Láttuk lassankint, hogy
jobban jár, mint mi. Szôlôje szebb,
bôvebben terem, mint a mienk. /…/
néhányan reászoktunk és megkér-
deztük, hogy kapáljunk-e, permetez-
zünk-e? /…/ Tanácsai  bevállottak.
Mióta meghalt, árván maradtunk. /…/
Fonyódon és Máriatelepen bizony az
idén már augusztusban leszüretelt a
peronoszpóra úgy, hogy alig maradt
a 20 kilométer hosszú, szôlôvel be -
ültetett Balatonparton 1-2 szôlôben
rendes termés. De ha néhány –
mégis maradt! Hát miért maradt?
Mert a néhány okos tulajdonos az
arra szokásos 2 permetezés helyett
az idén 6szor, sôt 8szor is permete-
zett! 
Egyetlen ember – aki a természetben
lejátszódó tüneményeket okosan a
mai segítôeszközökkel megfigyelni
és megérteni tudja –, hihetetlen
vagyont érô termésnek lehet egy
egész vidéken a megmentôje! Nyers -
termelô állam vagyunk. Vagyonunk,
évi jövedelmünk jó része az ilyen
„egyetlen okos embernek” hiánya
miatt egyszerüen elpusztul! Miként
lehetne ezen a nagy bajon olcsón és
jól segíteni? /…/ A magyar embernek
– ha nagy dologban megszorul –,
egyszeriben az eszébe jut az, a mivel
egyébkor vajmi nem szívesen foglal-
kozik: az állam. Mit is csinál az állam
ezen a téren? Könnyű errôl meggyô-
zôdni. Belétekintünk valamelyik na -
gyobb fôvárosi napilapba és meg 
van a kérdésre a felelet. Az „idôjárás”
rovatban olvashatjuk a Budapesti M.
Kir. Országos Meteorológiai jelenté-
sét. Ám melyik napra szól-e jelentés?
Hát arra, amelyiken az újság meg-
jelenik. És hol jelenik meg? Persze
Budapesten. /…/ A Balaton mellé-
kére délben, az Alföldre délután, Er -
délybe meg este, sôt másnap reggel
érkezik kézhez az a fôvárosi ujság,
amelyikben a mára illetve a tegnapra
szóló idôjárás olvasható. Talán meg-
mosolyogja az olvasó, amit azonnal
mondok. Még is elmondom. Hazánk
16,000 körül járó községe közül ugy
3 000-ben van gyógyszertár. Alig van
gyógyszertár, ahol az idôjárás meg-
figyelésére szolgáló eszközök ne vol-
nának. /…/ És mondhatom, hogy egy
tudományosan képzett gyógyszerész
egészen jól beválik idôjósnak is nem
egy helyen. Igaztalan volnék, ha meg
nem emlékezném saját kollégáimról,

Falusi idôjósok.        
Írta: Rigler Gusztáv egyetemi tanár
A Nagybányai Hírlapban jelent meg a terjedelmes írás – amelybôl itt és
most csak néhány részletet idézhetünk –, 1910-ben. Akkora Rigler
Gusztáv, Fenyves történetének jeles szereplôje, már néhány éve meg-
vette azt a terjedelmes telket a a mai Kölcsey utcában, amelyen sok évti-
zede a szintén egykori állami építôipari vállalat üzemi üdülôje (Rigler
átépített nyaralója) szolgálja településünk vendégforgalmát. A tudós
beszámolója azért is különösen érdekes számunkra, mert a máriatelepi
szôlôskertek körüli gondokról szól, amirôl, ezekbôl a korai idôkbôl, más
forrás nem áll rendelkezésünkre.

Riglerék elsô kis háza a Kölcsey utcában – a frissen telepített szôlôsorok
oltványainak foltjaival
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az orvosokról. Ezeknek a legtöbbjé-
nél is megtaláljuk a kérdéses eszkö-
zöket. /…/ Egyáltalán nem akarom
ezzel lebecsülni a mai falusi idôjó -
sokat! Ezerszeresen megállapított
tény, hogy egy-egy jó megfigyelô,
paraszt idôjós jobban eltalálja a
maga falujában a holnapi nap idôjá-
rását, mint az orsz. központi meteo-
rológiai intézet hivatalos jelzése. 
Elérkeztem véleményem szerint a
megoldáshoz, szerény javaslataim-
hoz. Meggyôzôdésem, hogy itt csak
akkor találunk jó utra, ha az összes
érdekeltek kezet fognak. Az állam az
ô iskoláiban – fôként a gazdasági
felsôbb és alsóbb tanintézeteiben
szenteltessen nagyobb idôt és több
gyakorlatot az idôjárás megfigyelé-
sének és az idôjóslásnak. Sza po -
rítsa az állam a mai, szégyenletesen
kevés, hivatalos meteorológiai állo-
másainak a számát mielôbb. Kö te -
lezze ezeket arra,hogy jóslásainak a
gazdáknak használható idôben és
módon tudassák és ha kell, naponta
többször is közöljék a váratlan válto-
zásokat. /…/ Mindezen kevésbé
kerülô, tehát igen könnyű szerrel és
gyorsan megvalósítható reformok
mellett hasson oda az állam, hogy
minden község el legyen látva jól
megválogatott és idônként ellenôr-
zött, egyszerű eszközökkel. /…/ 
A repülés korszakát éljük, Királyunk
maga is érdeklôdik ezen ügy iránt. 
A legkomolyabb helyekrôl és a leg-
szomorúbb tapasztalatokból napon-
ta kapjuk az intelmet arra, hogy az a
levegô-tenger, amelyikben a közeljö-
vô háborúi történni fognak, ma alap-
jában ösmeretlen valami! /…/ Hát
vajjon a jövô háboruk tengerének, 
a levegô-tengernek a kutatása a
magunk fajta szárazföldi nagyhata-
lomnak nem életbevágó érdeke?  
A mai ember számol! A számolás-
hoz pedig ösmert egységekre van
szükség! És ilyen ösmert egysége-
ink nekünk nincsenek! Ezért tartom
végtelenül örvendetesnek a Lóczy-
Cholnoki-féle tervet /…/ Ezen terv
szerint az ország néhány helyén a
magasabb levegôrétegben végbe-
menô változások is rendszeresen
megfigyeltetnének. Nem a jövô ze -
néi ezek, hanem a legközelebbi jövô
kenyerének és hazánk biztonságá-
nak az elômunkálatai. Ha pedig a
mai biztonságért kell tenni milliárdja-
inknak, akkor a mai kenyérért  és a
jövô biztonságáért kell tenni pár ron-
gyos ezerünknek is!

Muzsika és költészet a barátság hangján
A nyaralás sokak számára egyet jelent a kikapcsolódással, feltöltôdéssel.
Balatonfenyvesen idén, augusztus 5-én tizenhetedszerre hívták egybe a nyaraló-
közönséget és a helybelieket, a szabadságukat évtizedek óta itt töltô énekes- és
hangszeres művészek, a Dél-Balatoni Klasszikus Zenei Kör tagjai. Barátságuk
egykori, zenei tanulmányaik helyszínén, a szegedi konzervatóriumban kezdôdött,
és teljesedett ki dr. Hollósy Mihály ösztönzésére, nyaranta teljes estét betöltô,
zenés műsort adó csapattá.
Idei koncertjük kettôs jubileumhoz kötôdött. Költeményekkel színesített program-
jukkal Arany János születésének 200. évfordulója elôtt tisztelegtek, az 50 éve
elhunyt zeneszerzô-pedagógus, népzenekutató, Kodály Zoltán munkásságát pedig
jeles műveivel idézték meg. Az ünnepi hangversenyt Lombár Gábor, Balaton feny -
ves polgármestere nyitotta meg. Köszöntôjében két nemzeti nagyságunk értékte-
remtô kisugárzását hangsúlyozta, akiknek hatalmas arcképe és az önkormányzati
munkatársak által virágokkal, drapériával díszített színpadkép méltó rangot adott
az ünnepnek. A település vezetôje hangsúlyozta, hogy Arany és Kodály a nép gyer-
mekei voltak, s művészi alkotásaikkal az egész magyarság látásmódjára, gondol-
kodására és ízlésére hatottak. Ám, ahogy Kodály is mondta: „Kultúrát nem lehet
örökölni, azt minden nemzedéknek kötelessége továbbadni az utódok számára.”
Ezért is értékeli nagyra Balatonfenyves a fellépô művészek töretlen szándékát, aki-
ket név szerint köszöntött bevezetôjében a polgármester, és üdvözölt lelkes taps-
sal a Kultúrtér szabadterét betöltô, nagyszámú közönség.
Az est műsorszámai tudatos építkezésrôl tanúskodtak. Arany János „Rendü let -
lenül” c. költeményére szinte visszhangoztak a népi gyökerekbôl táplálkozó zene-
számok. Az európai nemzetek táncai – Kodály, Lutoslawski, Dvoűak, Brahms és az
olasz Vittorio Monti hangszeres feldolgozásában – a hazaszeretet érzését, a test-
vériség és a hagyományok megbecsülését mélyítették el a hallgatóságban. Hall -
hattunk lengyel táncprelűdöket, szlovák, magyar és román népi táncokat, csárdást,
bordalokat, gyermektáncokat, közben Kodály kedvenc, francia szerzôit megemlít-
ve, Jean Gabriel Marie-tól és Saint-Saëns-tól egy-egy fülbemászó, népszerű elô -
adási darabot. Érdekes színfoltként Arany és Petôfi barátságáról is értesülhettek a
nézôk egy vers-levélrészlet kapcsán, ahogyan Bartók és Kodály életre szóló barát-
ságáról is közös népdalgyűjtô munkájuknak köszönhetôen.
A közismert kórusmű, Kodály Esti dala szoprán-tenor szólóval hangzott el a zenei
kör tagjainak árnyalt, hangszeres kíséretével. A Háry János c. daljátékból a „Tiszán
innen, Dunán túl” kezdetű dal, majd az eredetileg zongorára íródott Marosszéki tán-
cok robusztus megszólaltatása sodró erôvel vezetett a befejezéshez. A Toborzónál
már a közönség is bekapcsolódhatott énekével a zászlólengetôs fináléba.
Az elôadói gárda – Baranyay László, Liszt-díjas zongoraművész, Laczó András,
Bartók-Pásztory Ditta-díjas operaénekes, Farkas Sándor koncertmester-hegedű-
művész, Fejes Antal, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett cselló-szólamve-
zetô, Szabó Mónika fonyódi énekművész, Lipcseiné Timkó Sára fuvolaszakos
zenetanár, Hollósi Mihály szólóklarinétos, Lakatos Bence, klarinétszakos egyetemi
hallgató és a szavaló Csobor Benjamin, gimnáziumi tanuló – igényes produkciók-
kal, az Arany katedra-díjas zongoratanár F. Pálfy Zsuzsa műsorvezetésével öröm-
teli estét szerzett a balatonfenyvesi, hálás közönségnek. (H. R.)

SZEPTEMBER
Szeptember 2. (Szombat)
Kisvasúti Nap

Szeptember 9. (Szombat) 
Szüreti felvonulás és bál

Szeptember 18. (hétfô) 14 óra
Virágos Fenyvesért díjátadó
ünnepség a községháza 
nagytermében

OKTÓBER

Az Aradi Vértanúkról 
2017. október 6-án, 08.00 órától
kezdôdô ün nepi műsorunkkal
emlékezünk meg a községháza
elôtti szoborparkban 

Szépkorúakat köszöntése az
Idôsek Hónapja keretében 
2017. október 14-én, 16.00 órakor
Cson ka Zsuzsa operetténekes 
és barátai fellépésével a község-
háza nagytermében.

Programok
A szervezôk fenntartják a program-
változtatás jogát! Figyelje a plakáto-
kat, hirdetményeket!
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk 
felújítását, új tetôszerkezetek
ácsolását, fedését, valamint
belsô burkolást és gipszkarto-
nozást, kerti pihenôk, teraszok,
kocsibeállók elkészítését. Ba -
latonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.:
30/387-6573.

– MINDEN AMI VILLANYSZE -
RELÉS! Farkas András villany-
szerelô Lakások, házak, irodák,
üzletek, műhelyek villanysze -
relése. Fogyasztásmérô he-
lyek készítése. Éves felülvizs-
gálatok. Telefon: 30/275-1577,
farek01@gmail.com Bala ton -
fenyves, Fenyvesi u. 214.

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

– Kôműves és burkoló munkát
vállalok. Zrínyi Péter 30/236-
1537.

– 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.

– 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, fűnyírást vállalok. Telefon:
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, tisztítá-
sa, mosógépek, mosogatógé-
pek, elektromos háztartási gé -
pek 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. Telefon:
70/602-5203.

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

– Fenyvesi Peca Pont 8646
Balatonfenyves, Vörösmarty u.
43. www.fenyvesipecapont.hu
tel: 20/258 8600 Élôcsalik, ete-
tôanyagok horgászbotok szere-
lékek horgászfelszerelések.

– Kerékpár szerviz – fahrrad -
Reparatur Bala tonfenyves Nim -
ród utca 121. tel.: 30/693-1783.

– Angol tanítás, érettségire felké-
szítés minden szinten szakta-
nártól. 20/962-2687.

– Nyaralók karbantartása, „Ezer -
mester szolgálat” hétvégén is:
Györei Péter. Tel.: 70/300-1984;
gyorei.peter@gmail.com

– Építési műszaki ellenôrzést
vagy felelôs műszaki vezetést,
építési e-naplóvezetést szak-
magyakorlási jogosultággal vál-
lalok: tel.: 70/456-7216.

– Eladó világos színű, mintás
3+2+1 személyes ülôgarnitúra.
Irányár: 20 000 Ft. Tel.: 30/691-
7027.

– Irodai forgószék, tolószék,
elektromos rokkantmotor jó
állapotban féláron eladó. Tel.:
20/991-8719.

– Eladó Dráva u. 63. sz. alatt
STRAUS-AUSTRIA 20 literes,
benzinmotoros permetezôgép.
Telefon: 30/711-5221; e-mail: 
svabifenyves@gmail.com

– Jó állapotban levô masszív
stég, szállító kézi kocsival
eladó. Tel.: 83/376-083; 30/500-
2519.

– XBOX játékok (kinectes és kon-
zolos) 3000 Ft/db áron, kitűnô
állapotban eladók! Tel.: 70/385-
7019.

– 0,5 m3 nagyméretű egész, és
0,5 m3 fél tégla ingyen elvihetô
a Vízház utcából. 70/622-9743.

– Szelek Szárnyán – Help Ser -
vice! Gyermekfelügyeletet, baby -
sitterkedés, hobbiállat gondo-
zás, kutyasétáltatás, ta karítás
ôsztôl. Hívjon bizalommal!
30/390-1131.

– Eladó csónakra (gumi is) cse-
rélhetô Yamaha-Jog 2 robogó
és egy segédmotoros kerékpár.
49, ill. 43 ezer Forint értékben.
Ugyanitt Wolf fűnyíró újszerű
állapotban 11 ezer forintért.
70/602-5203.

– Eladó megkímélt állapotban
lévô forgótárcsás Hajdú mosó-
gép és centrifuga, a kettô együtt
20 000 Ft. Tel.: 30/853-2422.

– Jó állapotú, piros színű elek-
tromos bicikli eladó 70 000 Ft
áron. A jármű akkumulátorcse-
rére szorul. Töltô van hozzá.
Tel.: 20/503-5537.

– Házak, apartmanok, irodák,
üzletek, intézmények, társas-
házak általános takarítását vál-
lalom Balatonfenyvesen és kör-
nyékén. Bakai-Németh Vanda
ev. Tel.: 30/822-0522; e-mail:
danduska8@gmail.com

– Fűthetô albérletet keresek
hosszú távra Balatonfeny ve -
sen, vagy 15 km-es körzeté-
ben. Tel.: 20/456-523.

– 240 db creatonclassic hódfarkú
új cserép eladó. Tel.: 20/444-
6576.

– Balatonfenyves központjában
75 m2-es emeleti lakrész ki-
adó, hosszú távra. Tel.: 20/540-
9433.

– Tanárnô, tanítványokat vállal
matematika, kémia, fizika tan-
tárgyakból. 20/540-9433.

Az apróhirdetések közzététele
díjmentes, a hirdetések tartalmá-
ért felelôsséget nem vállalunk!

AP RÓ

Októberi számunk lapzártája 
2017. szeptember 20.
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Fotó: Kovács Bence

Augusztus 26-án a Balatonfenyvesi
Vitorlás Sportegyesület 25. alkalom-
mal rendezte meg hagyományos
vitorlás versenyét, a Fenyves Kupát.
A versenyre 32 hajón 79 hajós és 
6 hajósinas – 14 év alatti versenyzô –
nevezett, 8 egyesület színeiben, 6 ha -
jóosztályban.
A 8 kilométeres távot gyenge, de – a
résztvevôk és a rendezôk szerencsé-
jére – kitartó északnyugati szélben
31 hajó teljesítette. Befutás után a
versenyzôket bôséges és finom ebéd
várta a Kapitány Büfében. Délután öt
órakor jó hangulatú eredményhirde-
tésen hirdették ki a 25. Fenyves Kupa
gyôztesét és az egyes hajóosztályok
eredményeit.
A 25. Fenyves Kupát az abszolút elsô
helyen befutó hajó, a Bebee, nyerte.
Bíró Márk, a TVSK versenyzôje kor-
mányozta. (kb)

Két napra Pillék és Optimistek lepték el a Fenyves Yacht Clubbot, ahol idén
elôször rendezték meg az évadzáró vitorlásversenyt azoknak a gyerekeknek,
aki részt vettek a kikötô nyári táboraiban. A térítésmentes, két napos megmé-
rettetésre tizenhatan, nyolc és tizennégy év közötti gyerekek neveztek, akik a
parti versenyelmélet után egy háromszög alakú pályán mérték össze tudás-
ukat a nyílt vízen. 
A fiatalok Pillék és Optimistek kormányosaiként, 2-3 csomós szélben, több
futamban bizonyították rátermettségüket, szüleik pedig a Szent Benedek séta-
hajóról, közvetlen közelrôl nézhették a versenyt. Sajnos a második napon az
idôjárás nem kedvezett, szél hiányában a futamok elmaradtak. 
A gyerekek izgalmas élményekkel, tapasztalattal és helyezéstôl függetlenül
elismerô oklevéllel tértek haza, a legjobbak pedig serleget és érmet is kaptak.
A verseny az Edu-Sail Vitorlásoktató Kft., a Balatoni Vízisport és Szabadidô
Egyesület valamint a Balatonfenyvesi Vitorlás Egyesület támogatásával való-
sult meg.

Eredmények:
YS I. osztály
Bebee Bíró Márk TVSK Port Lacaj
Marlin Tarjányi Attila Fonyódi VE
Dáma Salekovics István Fonyódi Kormoránok VE
YS II. osztály
Quintett Meggyes Balázs BVE
St. Elmo Dr. Kelemen Péter KYK VSE
Yoy Papp Tibor Fonyódi Kormoránok VE
YS III. osztály
Patiente Dr. Bodó Péter Balatonfenyvesi VSE
Concerto Udvarnoki Zoltán TVSK Ábrahámhegy
Vino-Bá 2.0 Fazekas János Balatonmáriai VSE
Összevont jolle osztály
Zendülô Andocsi Zoltán Balatonfenyvesi VSE
Blue Moon Dr. Vékony László Balatonfenyvesi VSE
Péti Major György Balatonfenyvesi VSE
Katamaránok
Unicream Debreczeni Ákos Balatonfenyvesi VSE
Szôke Ciklon Benedek Ádám
Vizisport Centrum Károlyi Attila
Nyitott kishajók
Kalóz Dr. Plander Márk Balatonfenyvesi VSE

25. Jubileumi Fenyves Kupa

I. Fenyves Yacht Club
Nyílt Háziverseny

Hagyományteremtô vitorlásver-
seny 2017. szeptember 23-án a
kikötôben!
A versenyben résztvevô osztályok:
YS-I, YS-II, YS-III, összevont jolle.
Nevezési díj: 3000 Ft/fô, a mocók
(2003. vagy utána születettek) nem
fizetnek nevezési díjat
Rajt: 2017.09.23.-án 10.00 óra-
kor GPS idô szerint.
Nevezni lehet: 2017.09.18.–22.
között a info@edu-sail.hu e-mail
címen, a verseny napján 8.00–9.00
között a Fenyves Yacht Club,
Sólyabár mögötti területen elhelye-
zett rendezôségi asztalnál.
(Esônap: szeptember 24.)

Vitorlásverseny gyerekeknek
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Szent István
ünnepén
Augusztus 20-i ünnepségünk
hagyományosan ünnepi szent-
misével kezdôdött a Szent
Erzsébet Plébániatemplomban
Világos Krisztián atya celebrá-
lásával, és az új kenyér meg-
szentelésével. Azután a Ba la -
tonfenyvesi Fekete István Álta-
lános Iskola tanulói: Sólyom
Diána, Blum Barnabás szavalt
(felkészítô tanáruk Gyanó Jó -
zsef), majd Kemény Zsombor
Bartók Béla „Este a székelyek-
nél” művét játszotta zongorán
(Schweitzer Jolán felkészíté -
sével). 
Lombár Gábor polgármester
ünnepi beszéde után Horváthy
Petra református tiszteletes-
asszony áldása következett,
majd szintén, a hagyománya-
inknak megfelelôen mindenki
törhetett az új megszentelt és
megáldott kenyérbôl.

Elmúlt a nyár... Köszönjük annak a
majd félezer látogatónknak az érdek-
lôdését, akik az idei szezonban meg-
tekintették kiállításunkat. Köszönjük 

a nyár folyamán érkezett tárgyakat,
képeket, dokumentumokat, amelyek-
kel gazdagították gyűjtemé nyün ket.
Köszönjük a szerda estékre meghí-

vott vendégeinknek (Jánosházi Kata -
linnak, Kiss Péternek, Tábor Róbert -
nek, Kocsisné Rabati Évának, dr. Kor -
sós Zoltánnak és dr. Buza Péternek),
hogy megosztották velünk emlékei-
ket, tudásukat Fenyvessel kapcsolat-
ban – és köszönjük azoknak, akik
érdeklôdtek, akik idôt szántak rá, és
eljöttek mindezeket meghallgatni –
együtt lenni.
Változik nyitva tartásunk, de szeretet-
tel várunk minden érdeklôdôt a jövô
nyárig is, amikor újra megnyílik a
gyűjtemény. Terveink szerint sok
meglepetéssel... Továbbra is várjuk
felajánlásaikat, továbbra is gyűjtjük
fenyves múltjának megmaradt emlé-
keit. Elérhetôségünk: Községi Könyv -
tár, Kölcsey u. 40., Telefon: 85/887-
651, e-mail: konyvtar@balatonfeny
ves.hu
A kiállítás látogatható: szeptember
30-ig pénteken 16.00–18.00, vasár-
nap: 11.00–13.00 óráig, valamint elô -
zetes bejelentkezés (a fenti elérhetô-
ségeken) alapján.

Mari-Etta 
Helytörténeti Gy jteményôu
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