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Történelmi személyekrôl nehéz írni. Sok
ember úgy gondolja, hogy mindig elô kell hoza-
kodni valami új ténnyel/eseménnyel (félve az
ismétléstôl), ami „megdobja” az ünnep hangula-
tát. Mások egyszerűen felsorolják az illetô sze-
mély életének fôbb állomásait, mit sem törôdve
azzal, hogy van-e esetleg közük ahhoz a törté-
nelmi valósághoz, amiben élünk. Aztán vannak
olyan „értelmezôk”, akik egy mesterséges vilá-
got kreálnak a történelmi
személy köré, amelyben ô
szinte el is tűnik.
Persze, lehet vitatkozni
azon, hogy mi a „történelmi
valóság”, van-e egyáltalán;
a legfôbb kérdés azonban
az, hogy az illetô történelmi
személy kapcsolatba hoz-
ható azzal a „mával”, ami-
ben élünk. S – ebben az
értelemben – Szent István
király érdemei elvitathatat-
lanok. 
Szent István akkor szüle-
tett, amikor a magyar nép
súlyos válságba került. A
fejedelmek ugyanis a vé -
szes és szörnyű kalando-
zások után, amelyekkel a
nyugati országokat pusztí-
tották, arra kényszerültek,
hogy keressék a szomszé-
dos népekkel való békés együttélés feltételeit. 
S ekkor történt meg Szent István király által az
alapítás aktusa, ami egyrészt azt jelentette,
hogy a magyarság bekapcsolódott Európa tör-
ténelmi „vérkeringésébe”, másrészt ez egy
olyan államforma kialakításával járt, amely
lehetôvé tette az egységes nemzetté válást.
Országot alapítani nem könnyű feladat. Az ala-
pítás azt jelenti, hogy a történelem kavargó-
viharos tengerébôl kiemelkedik egy sziget, ahol
az ember biztonságban érezheti magát, s nyu-
godtan építkezhet. Szent István király a fiatal
magyar nemzetének megmutatta és kijelölte azt
az utat, amely nemcsak az anyagi javak bôsé-
géhez, hanem magasabb értékű kincsekhez,
vagyis a lelki műveltséghez és a természetfelet-
ti kegyelemhez vezet. Az elôbbit a hatékony és
erôs államszervezet és közigazgatás, az utóbbit
a keresztény szellemiség „biztosította”.

Az általa alapított vármegyerendszer és egy-
házmegyék határai – több-kevesebb mó- 
dosí tásokkal – egészen a XX. századig fenn-
maradtak. Az esztergomi érsekségen kívül,
amelyet Magyarország prímási székhelyévé
tett, megalapította a kalocsai érsekséget és
nyolc más egyházmegyét. Külön elôjogokkal
erôsítette meg az akkor már meglévô pannon-
halmi, Szent Mártonról elnevezett monostort,

létrehozta a veszprémi és
pécsváradi monostorokat,
elôsegítette különbözô egy-
házi intézmények létrejöttét,
amelyek egyben gazdasági-
szociális központok is vol-
tak.
Történelmi érdeme abban
áll, hogy megvalósította a
nemzetépítô állam koncep-
cióját. Igazi államférfi volt,
akinek tevékenysége nem-
csak a jövendô nemzedékre
hatott, hanem mindig vissza
lehetett térni művéhez, ha
az ország válságba került.
Szent István király kemény-
kezű uralkodó volt, de na -
gyon jól tudta azt, hogy a
széthúzás, a kóbor, vad sza-
badság csak a pusztulásba
vezet. Hite és ennek meg -
felelô életmódja nem volt

puszta formalitás, hiszen – sokszor az ország
nehéz gazdasági helyzete ellenére is – támo-
gatta a keresztény szellemű tudományokat és
művészeteket. 
S közben e küzdelmes, de sikeres élet tele volt
tragédiákkal: öt gyermekét (közöttük a legneve-
sebb Szent Imre herceg) kellett eltemetnie. Éle -
tének utolsó éveiben látta országa széthullását,
az utódlási harcot, amely csak a jelenben képes
gondolkodni. De az alapítás aktusa azt jelenti,
hogy az ember ezeket az alapokat örökkévaló
személyekre (Istenre és Szűz Máriára) építi, 
s „szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél,
és nekizúdult a háznak, de az nem dôlt össze,
mert sziklára épült. (Mt 24, 26) Bolla István
(1968-2018)

A fenti írásával emlékezünk meg augusztus 
20-ról – s az egy éve elhunyt plébánosunkról.
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Fórum Fenyvesrôl – fenyvesieknek
Június 22-én délután tartottuk a Községháza Nagytermében az idei
már szokásos üdülôhelyi fórumot melyen mintegy harmincan vettek
részt, valamint munkatársaim a Hivatalból.
Sajnálatos módon a testület tagjai nem jelentek meg, pedig ezen ren-
dezvényünknek is a testületi ülések rendje szerint kellene működnie, az
hivatalosan is képviselô-testületi ülésnek minôsül.
Ebben az esztendôben ez volt az ötödik meghirdetett fórumunk, ezek
sorát már januárban a nagykanizsai, kaposvári, és pécsi fórumokkal
megkezdtük, melyek sikeresek, mivel azokon mindösszesen háromszá-
zan vettek részt.
A tavaly bevezetett módon prezentációval tájékoztattuk a megjelenteket
az elmúlt esztendô óta történtekrôl, ismertettük az idei év terveit, fej-
lesztési irányait, beruházási elképzeléseinket, és konkrétan beszéltünk
a már elnyert pályázatok részleteirôl, azok várható befejezési határ-
idejérôl.
Azt tudjuk, hogy folyamatban van az iskola energetikai fejlesztése, vala-
mint folyik az MKSZ (Magyar Kézilabda Szövetség) által gondozott
csarnok felújítása, illetve a csapadékvíz elvezetés rendszerének egyes
területeken való  kiépítése – melyekre közel 500 milliót költhetünk.
Képekkel mutattuk be a Rigó csatorna nyugati partján, és a kikötô
medence elôtti terület felújítását, annak új világító berendezéseit, utca-
bútorait, melyek méltó módon illeszkednek a három évvel ezelôtt épült
kikötôhöz.
Terjedelmes anyaggal mutattuk be a Központi strand egésze rekonst-
rukciójának látványterveit, melynek része a jelenlegi kereskedelmi
üzletsor átépítése is. Ezen elképzelések megvalósításával egy maga-
sabb minôségű turisztika, és vendéglátás valósulhat meg Fenyves köz-
pontjában, ami össz-balatoni érdek is.
Tájékoztatást adtunk még a település mindnyájunkra vonatkozó helyi
szabályozásairól is, melyek a közösségi együttélésrôl is szólnak.
A tájékoztató után, azt értékelve, a jelenlévôk több problémára hívták fel
a figyelmünket: Kaposvári utcában az aknafedlapok állapota, a Balaton
magas víztartásából származó károkért ki a felelôs? nem lehet jelenleg
akadálymentesen kiközlekedni a vasútállomásról, a vasútfejlesztés
hibái több esetben elhangzottak, Vasút utca állapota kifogásolható, nem
kerül-e veszélybe a település státusza az elkövetkezendô idôszakban?
lesz-e menetrend szerinti hajójárat a fenyvesi kikötôbôl? megmarad-
nak-e a madaras utcák vízi lejárói? A Kölcsey utca állapota nagyon
rossz, lesz-e wifi a nyári idôszakban a strandon? Fásítani kellene a tele-
pülés utcáin, a zsákos hulladékszállítás nem jó megoldás. 
Az elhangzott problémákat saját hatáskörben igyekszünk orvosolni,
amelyek esetén nem mi járunk el, továbbítjuk az arra illetékeseknek, és
amelyek hosszabb távú intézkedést igényelnek, azokat szerepeltetjük
a jövô évi költségvetésünkben.
Van arra is példa, hogy valamely fórumon elhangzott kérés alapján tör-
tént meg egy fejlesztés, nevezetesen a Fenyves alsói strand bejáró
sétánya.
Érdemes hát eljönni, és elmondani a problémákat. (Lombár)

Emlékezzünk, és emlékeztessünk, mert
elsietett Fenyves egykori plébánosa,
aki a maga szerezte élettapasztalattal,
és szeretettel gondozta 1997-tôl a feny-
vesiek lelkét egészen 2013-ig.
Tizenhat esztendôn keresztül állt a
hívek szolgálatára, igazi született bala-
toniként, nem messze tôlünk, Bala -
tonberényben látta meg a napvilágot
1950. május 24-én. Élt halt falujáért, 
és itt is fejezte be földi útját 2018. július
8-án.
Gimnáziumi évek Fonyódon, de már az
esztergomi Ferences Gimnáziumban
érettségizett. Papi tanulmányait Rómá -
ban kezdte és Regensburgban fejezte
be, ahol tanította a késôbbi XVI Be -
nedek pápa – Ratzinger professzor, bí -
boros. Karitászi munka Kölnben, az
idegenlégióban tábori lelkész: hat 
nyelven beszélt, és színes élete során 
72 országban járt.
1990-ben hazatérhetett, négy év követ-
kezett a veszprémi Püspöki levéltárban,
majd a felszentelés, és a mernyei plé-
bániai kormányzóság. 1997-tôl 2013-ig
volt a mi papunk, közben 2-2 évig ellát-
ta balatonkeresztúri Plébániát is.
Az egyházközségi munka mellett lefor-
dította Paul Josef Cordes érsek Te -
gyünk jót mindenkivel című könyvét.
Megromlott egészségi állapota miatt
kérte nyugdíjazását, és hazaköltözött
szülôfalujába.
Rá és általa teljesen találó a jelmonda-
ta: „Isten a görbe vonalakból is egyene-
set rajzol.”
Isten nyugtasson Ifi Géza plébános
atya.

Lombár Gábor
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In memoriam

Fotó Osvald Gábor
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Hála a Balatonfenyves és Zete vár -
alja közti testvértelepülési kapcso-
latnak, idén ismét eljuthatott húsz
általános iskolás fenyvesi diák a
varázslatos szépségű Erdélybe.
Július 8.: A hosszú utazás reggel
6:15-kor kezdôdött, hogy közel 15
óra elteltével, magyar idô szerint
este 9-kor végre célba érjünk. Csak
nevelôink tudják megmondani hány-
szor hangzott el a kérdés: „Mikor
érünk már oda?” A hosszú utat
azonban hamar feledtette a szíves
fogadtatás, a takaros házikók, ahol
szállást kaptunk.
Július 9.: Délelôtt Zeteváralját és
környékét barangoltuk be. Meg cso -
dáltuk a gyönyörű, modern templo-
mot. Rácsodálkoztunk a település
határában levô óriási víztározóra,
működés közben figyelhettünk meg
egy vízierôművet, s tôle néhány kilo-
méterre, egy ma már muzeális ér -
ték nek számító, vízifűrészt. Délután,
köszönhetôen az esôs idôjárásnak,
egy wellness központban múlattuk
az idôt, amit egyáltalán nem bán-
tunk.
Július 10.: Elsôként a parajdi sóbá-
nyát látogattuk meg. (Néhány perc

buszozás, aztán több, mint 300 lép-
csôfok a mélybe, megszámoltuk.) Az
idegenvezetô rövid ismertetôje után
szabadon barangolhattuk be az óriá-
si teret. Bátor társaink a kalandpar-
kot is kipróbálták. Ezután Korondon
vásárolhattunk sok szép, értékes
dolgot. Bár az idôjárás nem volt
kegyes hozzánk ezen a napon, az
esô elôl mindig sikerült „meglép-
nünk”. Így volt ez Farkaslakán is,
ahol Tamási Áron sírjánál helyeztünk
el koszorút ragyogó napsütésben.
Mire azonban az utolsó kürtös kalá-
csot is megkaptuk a közeli árusnál,
szakadt az esô. Szerencsére a több-
ség már a buszon volt.
Július 11.: Ezen a napon utaztunk a
legmesszebbre. Az út elsô állomása
a hármaskereszt volt a Tolvajos-
tetôn, amely a honfoglalásra, Márton
Áron püspök születésére és a szé-
kelyek János Zsigmond serege fe -
letti gyôzelmére emlékezteti az erre
járót, elsôsorban a Csíksomlyóra
tartó zarándokokat. Innen a végállo-
más az ezeréves határ volt. Út köz-
ben sok érdekes nevezetességet lát-
tunk. Ilyen volt a csodálatos csík-
somlyói templom, a gyimesi skan-

zen, a magyar határôr laktanyák és
a gyönyörű gyimesi táj. A Rákóczi
vár romjaihoz vezetô félelmetesen
meredek lépcsôsort mindegyikünk
becsületesen megmászta.
Július 12.: Az utolsó napunkat reg-
geli utáni fagyizással indítottuk. 
Majd Szentlélek felé vettük az irányt.
A hegy lábánál levô településen
traktorok vártak bennünket. Ezek
szállítottak fel minket a hegy tetejé-
re, ahol a 22 méter magas, fémbôl
készült Krisztus szobor mellett igazi
törpéknek érezhettük magunkat. 
A legvakmerôbbek felkapaszkodtak
még a szobor belsejében húzódó
létrákon is. A délutáni program a
spotról szólt. Lengyel kirándulótársa-
ink, focibajnokságra hívták mind a
fenyvesi, mind a zeteváraljai  diáko-
kat. Sze rénytelenség nélkül állíthat-
juk, hogy a mi csapatunk megérde-
melten végzett az elsô helyen. Az
ajándékokat Zduny (Lengyelország)
polgármestere adta át.  A búcsúest
fergetegesre sikerült. Vendéglátóink
grillvacsorával, szívet melengetô
ajándékokkal, néptánc bemutatóval
és táncházzal köszöntek el tôlünk.
Az éjszaka hosszúra nyúlt.
Július 13.: Kicsit piros, kialvatlan
szemekkel szálltunk buszra reggel,
hogy ismét, legalább 15 óra utazás
után, megölelhessük itthon aggódó
szüleinket. Nagyon köszönjük min-
denkinek, aki lehetôvé tette, ezt a
felejthetetlen néhány napot.
Dömötör Marcell, Rózsahegyi Dá -
vid, Vázsonyi Barnabás
krónikások

A PELSO-KOM
Hulladékgazdálkodási

Nonprofit Kft. 

2018. május 1-tôl 
augusztus 31-ig 

kihelyezett 
ügyfélszolgálatot tart

minden pénteken 
08.00–16.00 óráig 
a Községházán 

A Mari-Etta Helytörténeti Gyűjtemény 
nyitva tartása

aug. 20-tól szeptember 9-ig:
péntek: 17.00–19.00 óráig

vasárnap: a Szent Erzsébet Plébániatemplom
nagymiséje után. 

(Az idôpontról honlapunkról és közösségi olda-
lainkról tájékozódhatnak augusztus 10. után)

Valamint elôzetes bejelentkezés 
alapján: 85/887-651

A Községi Könyvtár 
nyitvatartási ideje

08.00–12.00; 13–15.00 óráig

telefon: 85/887-651

e-mail: 
konyvtar@balatonfenyves.hu

A Balatonfenyvesi 
Fekete István Általános Iskola 

tanévnyitó ünnepsége 
2018. szeptember 2-án (vasárnap),

17.00 órakor lesz. 
A tankönyvek kiosztására 

az elsô tanítási napon kerül sor. 

Egy kirándulás krónikája
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó mester
vállalom régi tetôk felújítását, új tetô-
szerkezetek ácsolását, fedését, vala-
mint belsô burkolást és gipszkartono-
zást, kerti pihenôk, teraszok, kocsi-
beállók elkészítését. Balatonfenyves,
Rákóczi u. 2., tel.: +36 30/387-6573.

– Számítógépek javítását, karbantartá-
sát vállalom. Orbán János Tel.: +36
70/379-8301.

– Kôműves és burkoló munkát vállalok.
Zrínyi Péter +36 30/236-1537.

– Legyen tisztában értékeivel! Nagy
tapasztalattal, becsüsi végzett ség -
gel, helyi lakosként segítek régi tár-
gyai értékének megállapításában,
értékesítési tanácsadással, díjtalan
kiszállással. Telefon: +36 30/939-
1039 Bózsing György Dráva utca 70.

– Pernecz József ács-állványozó vál-
lalja régi tetôk felújítását, belsô te tô -
terek, falak burkolását, teraszok, tor -
nácok, autóbeállók, pavilonok készí -
té sét. Tel.: +36 70/347-0951.

– Pári Tamás villanyszerelô vállalom:
lakóépületek, üzletek és egyéb gyen-
geáramú munkálatait! Ingyenes
árajánlat készítés!! Tel.: +36 30/677-
7634 E-mail: kucko96@vipmail.hu

– Festés-mázolást, hôszigetelést, fűny-
írást vállalok. Tel.: +36 30/951-6569.

– Ha kerttel akad gondja, Schurcz meg -
 oldja! Kertépítés, kertfenntartás, ve -
szélyes fa kivágás. +36 30/432-7073.

– Villanybojlerok javítása, tisztítása,
mosógépek, mosogatógépek, elekt-
romos háztartási gépek javítása
Kránicz István Tel.: +36 30/904-4527
Balatonfenyves. Hétvégén is.

– Ezermester javít kerékpárokat, ház-
tartási kisgépeket, lemezjátszót,
videót. Mindig Tv setabox telepítés,
hangolás, beállítás. Csak kisegítô
tevékenység elszámoló számlával.
Tel.: +36 70/602-5203.

– Gépi földmunka, fuvarozás, építô-
anyag kereskedés. Fenyves kft. 8646
Balatonfenyves, Nimród u. 32 (új
temetô mellett) Tel.: +36 30/956-
8858, 85/560-142.

– Fenyvesi Peca Pont 8646 Bala ton -
feny ves, Vörösmarty u. 43.
www.fenyvesipecapont.hu tel.: +36
20/258-8600. Élôcsalik, etetôanya-
gok horgászbotok szerelékek hor-
gászfelszerelések.

– Kerékpár szerviz – fahrradReparatur
Balatonfenyves Nimród utca 121. tel.:
+36 30/693-1783.

– Angol tanítás, érettségire felkészítés
minden szinten szaktanártól. +36
20/962-2687.

– Nyaralók karbantartása, „Ezermester
szolgálat” hétvégén is: Györei Péter.
Tel.: +36 70/300-1984; 
gyorei.peter@gmail.com

– Építési műszaki ellenôrzést vagy
felelôs műszaki vezetést, építési 
e-naplóvezetést szakmagyakorlási
jo gosultággal vállalok: tel.: +36
70/456-7216.

– Házak, apartmanok, irodák, üzletek,
intézmények, társasházak általános
takarítását vállalom Balatonfeny -
vesen és környékén. Bakai-Németh
Vanda ev. Tel.: +36 30/822-0522; 
e-mail: danduska8@gmail.com

– Tanárnô, tanítványokat vállal mate-
matika, kémia, fizika tantárgyakból.
+36 20/540-9433.

– Villanyszerelés, érintésvédelem, vil-
lámvédelem, voltperamper.hu +36
20/572-9662.

– Takarítást vállalok nyaralókban indu-
lásra, és váltástakarítást is. Meg bíz -
ható, pontos munka. Telefon: +36
20/70/358-7879.

– Tarokk barátok részére! Szeretnénk
tarokkos társaságunkat kibôvíteni.
Várjuk az érdeklôdôk jelentkezését.
Érdeklôdés: Zsolt +36 30/517-2765.

– Bádogozás, vízvezeték-szerelés, fű -
tésszerelés. Vörös Gábor. Tel.: +36
30/261-6308.

– Gáz szieszta, tárcsás mosógép, 
380-as terménydaráló, lakatosmű-
hely felszerelés eladó. Tel.: 360-399.

– Citromfák (citrommal) különbözô
méretben eladóak, +36 30/620-4334.

– Mihalecz Tibor szobafestô, mázoló.
Telefon: +36 70/602-5095; e-mail:
mihalecz.tibor@freemail.hu

– Takarítást vállalok. Indulásra és eset leg
váltástakarításra. +36 70/358-7879.

– Portré festés/rajzolás fényképrôl,
dekorációs falfestés.Portré készíté-
sét vállalom fotó alapján, valamint fal-
festést gyerekszobába,irodába, ven-
déglátó helyre. Kérdéseikkel bátran
keressenek! Tel.: +36 30/357-0192
Web: www.jookepek.hu

– Aquabau vízzáró vakolat 25 kg ere-
deti, bontatlan csomagolásban el -
adó. Tel.: +36 30/483-4010.

– Kertészkedôk figyelem! Ingyen adok
gojiberry Goliath, eper, málna, ho -
mok tövis pár, schisandra, josta, 
jiao gulan, medvehagyma és egyéb
szaporító anyagot. Árkovics-Papp
Dráva u. 63. 85/705-033.

– Balatonfenyvesen műanyag, jó álla-
potú csónak eladó minden kellékével.

Árban megegyezünk. Tel.: +36
30/540-8859.

– Használt, benzines működô fűnyíró –
CMI 48PO – 5000 Ft-ért Bala ton -
fenyvesen eladó. Érdeklôdni lehet a
+36 20/590-0538 telefonszámon.

– Thomson nagy képernyôs, hibátlan
televízió 6000 Ft-ért Balaton feny -
vesen eladó. Kb. 15 kg. a súlya.
Érdeklôdni lehet a +36 20/590-0538
telefonszámon.

– Horgászállás két személyes, ülôpa-
dos 3,8 m2 területű eladó. Tel.: +36
30/544-4574.

– Gáz szieszta, 380 W-os termény -
daráló, lakatos műhely felszerelése, 
1 pár evezôs fa csónak eladó. Tel.:
85/360-399

– Balatonfenyvesen a Kossuth Lajos u.
47. sz. alatti telken a hátsó udvaron
lévô faház elbontható a faház anya-
gáért. Kiváló tüzelô télire. Tel.: +36
70/775-6229.

– Eladó: 120 l szemetes kuka 4000 Ft,
Orion léghűtô 14 000 Ft, tv színes
távirányítós 5000 Ft, FEG gázbojler
v.h. átfolyórendszeres nagyon jó álla-
potú 20 000 Ft, ugyan ehhez tiszta új
v.h-es betét 30 000 Ft. Tel.: +36
30/549-4851.

– Egy szezont használt nyári gumi alu-
felnivel eladó. Méret: 165/60, alufelni
R15, 4×114,3 lukasztású 75 széles.
Tel.: +36 30/321-2889.

– Fenyvesi utazásközvetítô folyamato-
san keres kiadó, színvonalas víz
közeli vagy medencés nyaralókat,
apartmanokat külföldi vendégeink
részére. Érd.: +36 30/544-7189.

– Kék Terasz vendéglátó egység meg-
szűnésébôl származó eszközök ki -
árusítása (edények, poharak, tényé-
rok, evôeszközök, asztalok, székek
stb.). Tel.: +36 30/858-4853.

– Eladó egy 160×200-as franciaágy.
Keveset használt. Irányár: 20 000 Ft
1 db dohányzóasztal megegyezés
sze rint. Tel.: +36 30/500-2519.

– Eladó hálózsák 5000 Ft, postaláda
6000 Ft. Tel.: +36 30/291-3727.

– Kölcsey utca 45: várja Önöket a Bár -
ka Kertvendéglô minden napi menü-,
illetve a’la carte kínálattal. Ba latoni
panorámás terasz, wifi, családias
hangulat, minden fajta rendez vény -
hez ajánljuk. Tel.: +36 70/363-4453.

Az apróhirdetések közzététele díjmen-
tes, a hirdetések tartalmáért felelôssé-
get nem vállalunk!

AP RÓ

Szeptemberi számunk lapzártája
2018. augusztus 23.

fenyvesi_augusztus:fenyvesi_október.qxd  2018.08.01.  17:10  Page 4



2018. AUGUSZTUS KÖZ(SÉGI)ÉLET FENYVESI ÚJSÁG

5

Nyári 
programjainkból
A nyár elsô felében három nagyvá-
ros: Kaposvár, Nagykanizsa és Pécs
mutatta be művészeti életük sokszí-
nűségét Balatonfenyvesen.
Június 16-án kaposvári művészek
nyi tották a szezont: A Szín-Folt
Galéria gyűjteményébôl nyílt kiállítás
a Községháza nagytermében, ame-
lyen Sarkadi Kiss János, a Csiky
Gergely Színház színésze működött
közre zenés és prózai darabokkal,
valamint Oláh Lajosné, Kaposvár
város alpolgármestere beszélt a
város sokszínű kulturális életérôl.
Este a méltán világhírű Somogy
Tánc  együttes zenekara és táncosai
adtak nagy sikerű népzenei-néptánc
műsort a Zenepavilonnál, melynek
zárásaképpen megtáncoltatták a
közönséget is. Utána pedig 23.00
óráig diszkóval folytatódott a program.
Június 30-án Nagykanizsát láttuk
vendégül, a Zenepavilonnál megje-
lent szépszámú turista, nyaralótulaj-
donos és a helyiek legnagyobb örö-
mére és megelégedésére. Változatos
és színvonalas zenés-táncos progra-
mot sikerült összeállítanunk, köszö-
net érte a Bojtár Népzenei Együt- 
tes nek, az Eraklin Táncklubnak, a
Farkas Ferenc Énekegyüttesnek és 
a Nagykanizsai Fúvósoknak.
A sorozat zárásaként július 14-én
Pécs együtteseié lett a Zenepavilon.
Fellépett a Pizzicato Duo egy interak-
tív, hangszerbemutatóval egybekötött
zenés világutazással, majd nagy
sikerű koncertet adott a ’45 After
Band. Az est spontán műsorszáma-
ként pedig a nôsülni készülô Józsi
tett fogadalmat a legénybúcsúján
résztvevô barátai és a Zenepavilon
teljes közönsége elôtt. /S. B./

Kaposvár a színpadon 

Kanizsai fúvósok

Pécs: Afterband                                                                                  Játszik a Pizzicato
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Doktor Gottschall 
Balatonfenyves elsô körzeti orvosa
volt – az után, hogy részleges önálló-
ságot, saját tanácsi kirendeltséget
kapott a község, addig nyaralótelep.
Már korábban itt élt, 1950 körül ér -
kezett meg a Balaton-partra, ponto-
sabban a Berekben épülô állami gaz-
daság rabtelepére. Hogy ide vezé-
nyelték vagy ide kényszerítették? 
A részleteket nem ismerjük. De azt
néhányan, akik még emlékeznek
azokra az idôkre, tudják pontosan: 
a KÖMI 401-es orvosa volt. Soha
nem tagadta, bár nem is emlegette. 
De miért is tagadta volna? Ha kény-
szerítették – éppen lehet, hogy így
volt, a magyar Délvidéken kezdte a
praxisát, felesége horvát–magyar,
Titó „a láncos kutya” földjeként tartot-
ták nyilván a kommunista hatóságok,
arról nem is beszélve, hogy soha
sem tagadta erôs kötôdését a katoli-
kus egyházhoz –, ha tehát büntetés-
bôl került ide, azon igazán nem volt
mit szégyelleni, miután elmúltak a
sokat emlegetett ötvenes évek. Ha
vezényelték? Sokak sorsába szólt
bele a hatalom, elszenvedték, mert
mást nem tehettek.
1948-ban bélyegezte a sztálini be -
rendezkedés „az imperializmus lán-
cos kutyájának” Titót, 1949-ben zaj-
lott a Rajk-per, 1950-ben a déli 
határvidékrôl Rákosiék ezreket tele-
pítet-tek ki, lehet, hogy köztük volt 
a magának Gyékényesen gyanúsan
polgári egzisztenciát teremtô Gott -
schall doktor is.  
1953-tól községi orvosként már a falu
és a környék népét gyógyította – a
KÖMI tábora „felszabadult”, s idôköz-
ben Weber Rudolfot is megfosztották
1929-ben épült nyaralójától (1952-
ben vette állami tulajdonba a rákosis-
ta hatalom), szolgálati lakás lett ez
idôtôl fogva a Mari-Etta villa. 
Gottschall János még a 19. század-
ban született, 1899-ben, Nagyszom -
baton (ma Trnava – Szlovákia). Csa -
ládja a város agglomerációjához tar-
tozó Gidrafán (ma Pudmeric) élt.
Édesapja, a sokgyermekes Gottschall
József – tizenegy testvére volt utolsó-
ként született fiának – cipész („ovuv-
niczky majster”), az ezerötszáz lelkes
katolikus tót faluban. (Száz körüli
magyar, hetven német – utóbbiak
körében Gottschallék – is lakja 1900-
ban). József egzisztenciája stabilnak
látszik, már csak abból is, hogy test-
vére, János, a mi Gottschall Jáno -

sunk keresztapja a Pudmericz és
Vidéke Takarékszövetkezet igazga -
tósági tagja a 20. század elsô évtize-
dében. Így aztán édesapja iskoláz -
tatja a jó képességű fiúgyermekeit,
késôbbi községi orvosunk Nagy -
szombaton érettségizik, majd beirat-
kozik a budapesti orvosegyetemre,
diplomáját 1924 novemberében ve -
hette át.
Közben a magyar történelem, mint
oly sokszor, megint fejre áll: Nagy -
szombat 1920-tól már Trnava, a
Pesten tanuló fiú itt ragad a megcson-
kított Magyarországon, s megpróbál
magának választott hivatásában
egzisztenciát teremteni. Több mint tíz
esztendô életében és működésében,
amirôl semmit sem tudunk, aminek
alapvetô oka, hogy késôn házasodott,
egyetlen gyermeke, a leánya, korán

elvált, egyetlen unokája – leszárma-
zottja – Fejess Katalin, alig hallott
valamit is mesélni a felmenôktôl s a
felmenôkrôl. A hivatalos források
pedig nem említik a nevét 1924 és
1936 között. Valószínűleg próbálko-
zott valamiféle magánpraxis kialakítá-
sával, de biztosan nem a fôvárosban
járt sikerrel – ha ugyan egyáltalán –,
egyetlen orvosi címjegyzékben sem
szerepel ugyanis a neve ebben az
idôszakban Buda pesten.
A fordulat éve 1936. Állami alkalma-
zottként körzeti orvosnak nevezik ki
Zákány körzetében, s a szomszédos
Gyékényesre költözik. S még abban
az esztendôben harminchét évesen
– feleségül veszi a nála majd húsz
esztendôvel fiatalabb Veres Vilmát.
Vilma édesapját Veres Gyulának 
hívják, talán ô az a MÁV-hivatal- 

Továbbképzésen Marcaliban (1960)

Feleségével
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GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE 

augusztus 6–12. 
Magyar Korona Gyógyszertár

Balatonlelle
augusztus 13–19. 

Három Királyok Gyógyszertár
Balatonboglár

augusztus 20–26. 
Mária Gyógyszertár Balatonlelle
augusztus 27–szeptember 2. 

Arany Kígyó Gyógyszertár
Balatonboglár

szeptember 3–9. 
Isteni Gondviselés Gyógyszertár Fonyód

szeptember 10–16. 
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves

Ügyeleti idô zárástól az alábbi idôpontig:
2018.01.01.–2018.06.30.: 

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

2018.07.01.–2018.08.31.: H–V: 22 óra

A Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

nyári nyitvatartási rendje
(2018. szeptember 1-ig):
Hétfó: 8–10 és 14–16 óra
Kedd: 8–10 és 14–16 óra
Szerda: 8–10 és 14–16 óra
Csütörtök: 14–16 óra
Péntek: Nincs félfogadás

A nyár folyamán is várjuk 
adományaikat, felajánlásaikat.

Balatonfenyves, Kölcsey F. u. 30.
Tel.: +36 20/221-6158

nok, aki 1917-ben a Vinkovci-i állo-
máson szolgál – Fejess Katalin állítja,
nagyanyja horvátországi születésű
magyar. 
1944-ig szereplôje elsô községi orvo-
sunk Zákány-Gyékényes állomás-
hellyel a tiszti címtárnak, és akkortól,
azaz a háború végétôl, míg 1952-ben
meg nem jelenik Fenyvesen, nem
tudjuk a részleteket sorsa alakulá -
sáról.
Az ötvenes évek elejétôl aztán itt építi
fel egzisztenciáját az állami köz-
egészségügyi rendszer alkalmazott-
jaként. Felesége asszisztensként
írnokoskodott a Mari-Etta villában,
Vilma húsz évesen még zongoramű-
vésznek készült, de az alapfoknál
abbahagyta tanulmányait, persze szí-
vesen és gyakran ült a zongora
mellé, s kósza hírek szólnak arról,

hogy egy-két fenyvesi kisfiút-kislányt
meg is tanított – alapfokon játszani.
Sok évtizedes működése során
Gottschall doktor köztiszteletben álló
tagja lett községünk társadalmának,
s erôs oszlopa a Szent Erzsébet
Egyházközségnek. Plébánia templo-
ma alapkövében ott a neve az alapí-
tó okiraton: minden nap templomba
járó buzgó híve volt a fenyvesi ka-
tolikus gyülekezetnek, s közeli jó ba -
rátja a templomépítô Németh Lajos
atyának.
Nyugdíjba vonulása után saját házá-
ba költözött át a Kölcsey utcában. Itt
élt a hetvenes évektôl feleségével s
elvált leányával, 1984-ben bekövet-
kezett haláláig. A Tátika utca temetô-
ben nyugszik. 1998-ban posthumus
elnyerte Fenyves díszpolgári címét.
(Buza)

Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt

háziorvos
Balatonfenyves, Bocskai tér 1.

Rendelési idô:
Hétfô: 08.00–1.30 óráig
Kedd: 08.00–11.30 óráig

Szerda: 11.00–14.00 óráig
Csütörtök: 08.00–11.30 óráig

Péntek: 08.00–11.30 óráig 
Felhívjuk Kedves Betegeink 
figyelmét, hogy receptírásra 

csakis rendelési idôben van mód.
Gyermekorvosi rendelés 

Balatonfenyvesen
Dr. Boldizsár Erzsébet

gyermekorvos
Hétfô: 13.30–14.00 
Kedd: 14.30–15.00 

Péntek: 08.30–09.00 
Fonyódon 

Dr. Boldizsár Erzsébet 
gyermekorvos

Hétfô: 14.00–15.30 
Kedd: 13.00–14.30 

Szerda: 10.30–12.00 
Péntek: 09.00–11.00

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
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Augusztus 4. (szombat) 
19.00 óra: Freestyle Dance
Factory és a Sportvarázs
Halásztelek hip-hop táncosa-
inak bemutatója
Helyszín: Zenepavilon

Augusztus 4. (szombat) 
20.00 óra: Szárnyaló 
dallamok 
a balatonfenyvesi Klasszikus
Zenei Kör nyáresti koncertje
Helyszín: Kultúrtér
A belépés díjtalan, de szíves
adományaikat a koncert techni-
kai lebonyolításához köszönet-
tel fogadjuk.

Augusztus 9. (csütörtök)
18.00 óra: Band Camp kon-
cert
Helyszín: Zenepavilon
A programban egy közel 100
tagú fúvószenekar és a nép-
szerű Band of Streets együttes
koncertjét hallhatja és láthatja
az arra látogató közönség.

Augusztus 10. (péntek)
19.00 óra: Angel Dance
Tánciskola bemutatója
Helyszín: Zenepavilon

Augusztus 11–12. (szom-
bat–vasárnap): Fenyves
Open Teniszbajnokság
Helyszín: Teniszpálya (Nimród
utca)
A Nimród utcai Teniszpálya
állandó játékosai mellett bárki,
teniszezni szeretô, idôs vagy
fiatal is nevezhet a jó hangula-
tú, baráti, de profi szervezést
és erôs mérkôzéseket jelentô
teniszversenyre.

Augusztus 11–12. 
(szombat–vasárnap):
Fenyves-alsó / Rock-alsó
Helyszín: Fenyves-alsói
Strand
Az évek óta egyre nagyobb
sikert és nézôszámot elérô, a
Fenyves-alsói Strand vállalko-

zói által életre hívott Rock-alsó
nevű rendezvény fônapja a
szombat, amikor három kon-
certtel várjuk vendégeinket: 
19 órától blueskoncert, a Chuck
Berry Emlékzenekar és az S-
Modell lesz látható-hallható.
Vasárnap este 20 órától Rudán
Joe akusztikus koncertjére
kerül sor.

Augusztus 13. (hétfô) 
18.00 óra: Zetelakai (székely-
földi) gyermek néptánccso-
port műsora
Helyszín: Zenepavilon

Augusztus 18. (szombat)
19.00 óra: Istók Emese szé-
kelyföldi festôművész kiállí-
tásának megnyitója
Helyszín: Községháza nagy-
terme

Augusztus 18. (szombat)
20.30 óra: Zenés idôutazás
István király ünnepének 
tiszteletére
Helyszín: Kultúrtér
Évszázadokon és a magyar
tör ténelem fontos eseményein
át ívelô zenés idôutazáson ve he -
tünk részt, ahol a magyar iroda-
lom és zeneművészet ismert és
kedvelt darabjai csendülnek fel.

Augusztus 19. (vasárnap)
10.00 óra: Mazsola és Tádé
Bábelôadás, jegyár: 1200 Ft/fô
Helyszín: Kultúrtér

Augusztus 19. (vasárnap)
19.00 óra: A magyar
Continental Singers hang-
versenye
Helyszín: Kultúrtér

Augusztus 20. (hétfô): Szent
István napi ünnepség
Helyszín: Géza fejedelem
park, Zenepavilon
Államalapító Szent István kirá-
lyunkra hagyományosan öku-
menikus istentisztelettel és
kenyérszenteléssel emléke-
zünk a Géza fejedelem park-
ban. Este utcabál és tűzijáték
várja kedves vendégeinket.

Augusztus 25. (szombat):
XXVI. Fenyves Kupa
Vitorlás Verseny
a Balatonfenyvesi Vitorlás
Egyesület szervezésében
Helyszín: Fenyves Yacht Club
kikötôje és az elôtte levô vízte-
rület.

Szeptember 1. (szombat):
Kisvasúti Nap
A MÁV-START Zrt. szervezé-
sében
„Nyitott kapuk”, különvonat,
zenés-táncos fellépôk, gyer-
mekprogramok.
Helyszín: Balatonfenyves–
Somogyszentpál, a GV állo-
más és környéke

Szeptember 8. (szombat):
Szüreti felvonulás és bál
Helyszín: a település több
pontja
A nagyszabású szüreti felvo-
nuláson hintón és lovas kocsi-
kon utazva haladhatnak végig
a szüretelôk és a vendégek a
te lepülés területén. A felvonu-
lókat több helyen is vendégül 
látják szüreti finomságokkal. 
A vidám hangulatot operett-
musical-nótaműsor alapozza
meg, a bíró és bíróné mellett
pedig harmonikás is helyet
kap az egyik fogaton.

PROGRAMOK

8

Állandó 
programjaink
Augusztus 18-ig minden ked-
den, pénteken és szombaton
délelôtt 11.00 órától gyermek-
elôadás a Kultkikötô szervezé-
sében a Kultúrtéren, jegyár:
1000 Ft/fô
Augusztus 16-ig minden csü-
törtökön 21.00 órakor Nagy du -
mások Balaton fenyve sen –
stand up estek a Kultkikötô
szervezésében a Kultúrtéren,
jegyár: 2900 Ft/fô
Augusztus 17-ig minden hét-
fôn, szerdán és pénteken 21.00
órakor Filmvetítés a Kert -
moziban.
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