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Akik a legfontosabbak… Testükben fejlôdünk
emberré, Velük kommunikálunk elôször, Tôlük
kapjuk az életet jelentô táplálékot, a hozzájuk
fűzôdô kapcsolatunk a legmélyebb. Édes-
anyánk… Olyanok, mint a levegô, mindig ott kell
hogy legyenek a közelünkben, de sajnos csak
akkor érezzük igazán a hiányukat, mikor már nin-
csenek mellettünk, velünk. Édesanyák… Az Ô
hangjuk a legszebb, az Ô ölelésük a legmelegebb,
az Ô fôztjüknél nincs fino-
mabb… Édesanyák.
Nem hiszem, hogy van
meghittebb, szebb és emel-
kedettebb emberi viszony,
mint az anya-gyermek kap-
csolat, és mégis hallani
olyan borzalmakat, amikor a
családban elképesztô és
tragikus események áldoza-
ta lesz egy édesanya, most
értük is álljunk meg, és hajt-
sunk fejet.  
Ôk azok, akik legyünk bár-
milyen idôsek, kislányom-
nak, és kisfiamnak szólíta-
nak. Nekik mi vagyunk a
legszebbek, a legjobbak, és
a legokosabbak. Olyan lelki
kapcsolat alakul ki közöt-
tünk, és általuk, amit na -
gyon nehéz megfogalmazni.
Akinek kislánya van, és
ahogy anya lesz belôlük, szinte egyik napról a
másikra megváltoznak, kötelesség tudóbbakká
válnak, nem kell ôket oktatni az anyaságra, azon-
nal tudják, érzik. Gyönyörű maga az áldott állapot
is, megszépíti a kismamák testét s lelkét, mások-
ká válnak, készülnek az élet legnagyobb ajándé-
kára, gyermekük születésére, ami maga a csoda,
talán nem véletlen hogy a mi igazán gazdag 
nyelvünkben a születést úgy is mondják: „gyer-
mekáldás”.
Csoda anyává válni, anyának lenni. Csoda, felelôs
hivatás: azt senki sem állíthatja, hogy könnyű is.
Ha végignézünk egy a gyermekével otthon lévô

édesanya napját, nem ok nélkül kérdezzük: hon-
nan az energia, aminek birtokában képesek éve-
ken keresztül szinte 24 órában tenni a dolgukat?
Fantasztikus, hiszem, hogy aki már egy gyerme -
ket megszült, a kicsit neveli, már nagyon sokat 
tett mindnyájunkért, természetesen elsôsorban a
gyermekét nevelve. 
Hivatalosan 1914 óta, idén 105 esztendeje (igaz
országonként különbözô idôpontokban) mindenütt

a világon megemlékeznek
errôl a napról, és köszöntik
az édesanyákat. Általában
illetve többségében a má-
jus második vasárnapja az
ünnepé, de nálunk az elsô
vasárnap a megszokott, és
gyakorlott dátum, de van
februártól decemberig szinte
minden hónapban anyák
napja, sôt, van olyan ország
is ahol a nônappal együtt
ünnepelik az édesanyákat. 
Ez nagyszerű, de ennél
lenne egy szerintem jobb
változat… ha sikerülne az
esztendô minden napján
éreztetni az édesanyákkal,
hogy mennyire fontosak
nekünk, és elmondhatnánk,
nem csak egyszer egy esz-
tendôben, hogy mennyire
szeretjük Ôket.

Azért sem igazán tartom igazságosnak az évi egy
ünneplést, mert Ôk minden nap Édesanyák, ami-
kor nem figyel rájuk a közvélemény, mert mondjuk
éppen a fák, a bogarak, a víz a stb. világnapját
ünnepeljük, ezek szintén fontosak az életünkben,
de abban, ugye, egyetértünk az édesanyákkal
össze sem hasonlíthatók. 
Köszönöm, köszönjük, hogy vannak nekünk, és
amíg velünk vannak, gondoskodnak rólunk.
Isten Áldjon minden Édesanyát Fenyvesen, és
mindenütt a világon, köszönöm, hogy vannak
nekünk.

(Lombár Gábor)
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó 
mester vállalom régi tetôk felújítását,
új tetôszerkezetek ácsolását, fedé-
sét, valamint belsô burkolást és
gipszkartonozást, kerti pihenôk, tera-
szok, kocsibeállók elkészítését. Ba -
laton feny ves, Rákóczi u. 2., telefon:
+36 30/387-6573.

– Számítógépek javítását, kar ban tar -
tását vállalom. Orbán János tel.: +36
70/379-8301.

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

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

– Pernecz József ács-állványozó vál-
lalja régi tetôk felújítását, belsô tetô-
terek, falak burkolását, teraszok, tor-
nácok, autóbeállók, pavi lonok készí-
tését. Tel.: +36 70/347-0951.

– Pári Tamás villanyszerelô vállalom:
lakóépületek, üzletek és egyéb gyen-
geáramú munkála tait! Ingye nes ár -
aján lat készítés!! Tel.: +36 30/677-
7634. E-mail: kucko96@vipmail.hu

– Festés-mázolást, hôszigetelést, fű -
nyí rást vállalok. Tel.: +36 30/951-6569.

– Ha kerttel akad gondja, Schurcz
megoldja! Kert épí tés, kertfenntartás,
veszélyes fa kivágás. +36 30/432-
7073.

– Villanybojlerok javítása, tisztítása,
mosógépek, mosogatógépek, elek tro -
mos háztartási gépek javítása
Kránicz István tel.: +36 30/904-4527
Bala ton feny ves. Hétvégén is.

– Ezermester javít kerékpárokat, ház-
tartási kisgépeket, lemezjátszót,
videót. Mindig Tv setabox telepítés,
hangolás, beállítás. Csak kise gítô te -
 vékenység elszámoló szám lával. Tel.:
+36 70/602-5203.

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

– Fenyvesi Peca Pont 8646 Ba la -
tonfenyves, Vörösmarty u. 43.
www.fenyvesipecapont.hu tel.: +36
20/258-8600 Élôcsalik, etetôanyagok
horgászbotok szerelékek horgászfel-
szerelések.

– Kerékpár szerviz – fahrrad-Repa ratur
Balaton fenyves Nimród utca 121.
telefon: +36 30/693-1783.

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

– Építési műszaki ellenôrzést vagy fe -
lelôs műszaki vezetést, építési e-nap -
lóvezetést szakmagyakorlási jogosul-
tággal vállalok: tel.: +36 70/456-7216.

– Házak, apartmanok, irodák, üzletek,
intézmények, társasházak általános
takarítását vállalom Bala ton fenyve -
sen és környékén. Bakai-Né meth
Vanda ev. Tel.: +36 30/822-0522; 
e-mail: danduska8@gmail.com

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

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

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

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

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

– Balatonfenyvesi mosodánkba nôi
munkatársat keresünk. Május 1-tôl
október 30-ig 2 fô + 2 fô június 
15-tôl au gusztus 30-ig akár részmun-
kaidôben, diákok jelentkezését is vár-
juk. Érdeklôdni az alábbi telefonszá-
mokon le het: +36 20/333-7214 vagy
+36 20/954-1631.

– Eladó 1db forgótárcsás mosógép, 
1 db centrifuga új állapotban, 1 db
gáz szieszta palackos, 1 db fa csó-
nak 1 pár evezôvel, 1 db olajradiátor.
Tel.: 85/360-399.

– Eladó sarok ülôgarnitúra (215×220),
új sövényvágó, kenyérsütô, grillsütô,
centrifuga, 2 db villany fűnyíró, 
2 ajtós akasztós szekrény, dohányzó-
asztal, 2×3 m-es szônyeg, TER -
MOTÉKA 25’ gázkazán, Panasonic
BD 75-ös Blu-ray/dvdplayer, rozsda-
mentes edénykészlet (16 db-os), 12
személyes evôeszköz, 60-as szövet-
nadrágok, XXXL-es bôrdzseki. Tel.:
+36 20/445-9730.

– Kertes házban Fonyód Csisztai úton
frissen felújított beépített konyhás 
32 m2-es lakás hosszú távra kiadó.
Tel.: +36 30/961-7088.

– Thomson nagyképernyôs, hibátlan
televízió 5000 Ft-ért Bala ton feny -
vesen eladó. Kb. 15 kg a súlya. Tel.:
+36 20/59-0538.

– Műanyag csónak el. motorral, akku-
mulátorral, evezôvel eladó Feny -
vesen. + Utánfutó. Tel.: +36 30/578-
1241.

– Műanyag csónak el. motorral, akku-
mulátorral, evezôvel eladó. Tel.: +36
30/578-1241.

– Nyugdíjas férfit keresek udvargondo-
zásra. Tel.: +36 30/292-7263.

– Eladó fenyôfa étkezô asztal két pad-
dal, hat személyes. Gyerekülés autó-
ba szerelhetô, többfunkciós. Pára -
elszívó szekrénybe építhetô. Vala -
mint két medencés mosogatótálca,
krómozott. Szônyegek, párnák, plé-
dek, pehelypaplan, függönyök. Tel.:
+36 20/917-4300.

– Kiadó! A postával szemben levô
üzletsoron egy üzlethelyiség nagy
fedett elôtérrel és beépített tetôtérrel.
Tel.: +36 20/917-4300.

– Eladó öntött vas kandalló, nagy telje-
sítményű. Tel.: +36 70/358-7879.

– Alig használt L alakú zöld ágynemű-
tartós, franciaággyá alakítható ülô-
garnitúra 210×165. Ugyanott 6 db
magas támlás fehér műanyag szék 
6 személyes ovális asztallal eladó.
Tel.: +36 30/362-8919.

– Eladó 2 db heverô, 2+1+1 darabos
ülôgarnitúra, 1 db gáztűzhely, 1 db
akasztós szekrény, 2 db kis méretű
fotel. Tel.: +36 30/530-0240.

– Családi okok miatt eladó: 6 szemé-
lyes fehér műanyag asztal 4 fehér
székkel, 1 db benzines közepes fű -
nyíró fűgyűjtô nélkül. 1 db benzines
nagy fűnyíró fűgyűjtôvel, 1 db szoba-
bicikli, 3.60-as merev falú úszóme-
dence létrával együtt, 1 db mű-rattan
kerti tároló doboz, 1 db futball kapu
hálóval együtt, 1 db 1000W reflektor.
Tel.: +36 30/549-4851.

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

AP RÓ

A Balatonfenyvesi Turisztikai
Egyesület a 2019-es nyári
szezonra nyelvtudással és
helyismerettel rendelkezô fia-
talokat keres turisztikai infor-
mációs irodai, illetve vízibi-
cikli kölcsönzôi, túra vezetôi
feladatok ellátására. Jelent -
kezni önéletrajz leadásával
lehet az egyesület irodájában
hétköznap 8–16 óráig. 

(Köl csey u. 14.) vagy a 
tdm@balatonfenyvesen.hu 

e-mail címen.

JÚNIUSI SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA
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Április 16-án került megrendezésre a Balaton -
fenyvesi Kisfenyô Óvodában a nyílt nap. A kis cso -
portban sok érdeklôdô volt kíváncsi a csoport éle -
tére, mindennapjaira. Leendô kisovisok és szüleik
is ellátogattak a csoportba, hogy meg is mer ked -
hes senek az óvónénikkel és a gyerekekkel.
A délelôtt elsô felében a gyerekek a szônyegen és
a babakonyhában játszottak, illetve az asztaloknál
kézműves foglalkozáson – tavaszi virágok színe-
zése, húsvéti kifestô, gyöngyfűzés színes tésztá-
ból és szívószálból – vehettek részt, melybe a
szülôk is aktívan bekapcsolódtak. Majd a kicsik
tavaszi dalokat énekeltek és körjátékot mutattak
be a jelenlévôknek. A nyílt nap ezután az udvaron
folytatódott, ahol a gyerekek szabadon játszhat-
tak, csúszdázhattak, homokozhattak ebédidôig. 
Sikeres és érdekes volt ez a délelôtt. Hasznos volt
a gyerekek óvodai életébe bepillantást nyerni,
közösen velük játszani s tevékenykedni.

Somogyi-Bakon Zsuzsanna – szülô

Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt

háziorvos
Balatonfenyves, Bocskai tér 1.

Rendelési idô:
Hétfô: 08.00–11.30 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

Diákjaink Gamáson
Gratulálunk a Gamáson megrende-
zett nyelvhelyességi versenyen elért
jó eredményekért!
1. helyezés Rimmel Fruzsina Petra 
8. osztály, 2. helyezés Mayer Dávid 
6. osztály. 
Jól teljesítettek: Török Noel József 
3. osztály, Blum Barnabás 5. osztály,
Sárdi Nóra Emma 7. osztály.

Nyílt nap az óvodában

Vízben úszó bélyegek, képeslapok, zakatoló kisvasút is megjelenik a balaton-
fenyvesi aluljáró falain. A TCH Tárnoki Művészeti Egyesület tagjai húsvét hét-
fôre megajándékoztak különleges festményeikkel.
– Kutatómunka elôzte meg a festést. Régi fenyvesi képeslapokat és bélyege-
ket vittünk fel a falakra – mondta el Major László Gábor. A TCH Tárnoki
Művészeti Egyesület elnöke hozzátette: a vízház, a kisvasút, egy balatoni lát-
kép, helyi templomok, vitorlás is díszíti az aluljárót. Csaknem tucatnyian négy
napon át pingálták ki a balatonfenyvesi aluljárót. Helyi segítôjük is volt: Vass
József, akinek az ötletei alapján több minta, forma valósult meg. A látványter-
vek elkészítésében ô vállalta a központi szerepet.
– A kék szín a domináns, úgy készítettük el, hogy a színes és a fekete fehér
bélyegek mintha a vízben lebegnének – jegyezte meg Major László Gábor. 
A dél-balatoni vonalon kifesthetik különleges mintákkal az aluljárókat, a festé-
ket is a vasúttársaságtól kapják. Korábban már megálmodtak és meg is való-
sítottak egy vízi világot Fonyódon és Balatonbogláron. Mindenhol érdeklôdve
és szeretettel fogadták ôket.
– Fonyódon nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Itt, Balatonfenyvesen
pedig az idôsebb korosztály nézte érdeklôdve a készülô festményeket, sokan
megálltak és dicsértek minket – tette hozzá az egyesület elnöke. Megjegyezte:
alkotásaikat egy lakk bevonattal zárták le, ami 12 órán át száradt. Így ha ráfes-
tenek mintájukra, akkor meleg vizes szivaccsal vagy gôzborotvával le tudják
róla szedni akár a grafitit is. (Góz Lilla, sonline.hu)

Kifestette a TCH az aluljárót
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A gímesi és gácsi gróf Forgách csa-
lád nem volt régi, nemesi famíliája
Somogy vármegyének. Nem voltak
birtokaik még a Dunántúlon sem.
Elsôsorban a Felvidéken, Gímes köz-
ponttal bírtak jelentôs területekkel.
Nagygombán (ma Marcali gombai
városrésze) 1810-ben „hajtott ki” a
család úgynevezett gombai ága,
amelynek tagjai 137 évig éltek Mar -
caliban, Szigligeten, Mária-telepen
(ma Balatonfenyves egy része) és
Badacsonytomajon.
Balatonfenyvesen 1907. április 7-én
vette meg özvegy Forgách IV. Ká -
rolyné (1856–1924) maga és a gyer-
mekei számára azt az egy holdnyi
parti telket, ahol a következô évben
szép, magyaros szecessziós stílus-
ban épült tornyos villát építtetett. 
(A családban sűrűn elôforduló azo-
nos keresztnevek indokolják a sor-
számozást.) 
Az 1896-ban létrejött Mária-telep 
– amelybôl Balatonfenyves és Bala -
tonmáriafürdô késôbb önállósodott –
egyetlen fôúri családjának számítot-
tak, szemben a Széchényiek által
ugyanekkor alapított Balatonföld vár -
ral, amely a magyar fônemesség és a
felsô rétegek kedvelt nyaralótelepülé-
sévé vált. 
Forgách IV. Károlyné fia, Forgách 
V. Károly (1880–1947) és felesége,
báró Révay Margit (1883–1954)

rend szeresen itt töltötte az idôt, sokat
vitorláztak. Forgách V. Károly húga
Forgách Franciska (1886–?) pedig
szinte állandóan a villában élt. Ô ké -
sôbb a helyi Szent Erzsébetrôl elne-
vezett egyházközség alapítója és a
templom felépítésének lelkes és
bôkezű támogatója volt. Forgách 
V. Károly Marcalin kívül Badacsony -
tomajban is rendelkezett egy holdnyi
szôlôbirtokkal, ahol 1915-ben építtet-
te fel a pincével ellátott villáját.
Az elsô világháború idején, 1915 ta -
vaszán Forgách V. Károly népfelkelô
fôhadnagyot a balatonfüredi közpon-
tú  Vöröskereszt Egylet balatoni ka -
tonai telepeket gondozó bizottsága
elnökének nevezték ki, majd több te -
lepülésen nyitottak kórházakat („Ez -
ideig a zalai parton Bada csony ban,
Tihanyban, Balaton fü reden, a veszp-
rémi parton, Balatonalmádiban és
Siófokon, a somogyi parton Kilitin,
Kôröshegyen, Balatonföldváron, Ba -
latonlellén, Balatonbogláron, Bala -
ton keresztúron van megszervezve.” –
írta a Pesti Hírlap). 
Ebben a segélyezô és szervezômun-
kában a felesége is részt vett, mint az
említett egylet hölgybizottságának
tagja. A sebesült katonák számára
elindítottak egy jótékonysági koncert-
körutat, amelyet Forgách V. Károly
unoka-nagybátyja, gróf Forgách Béla
(1851–1940) zeneszerzô, zongora -

művész, keszthelyi lakos irányított.
Mintegy 40–50 hangversenyen, 1916
év végére mintegy 10 000 korona
ado mány gyűlt össze. 1917-ben így
írtak róla: „Ôszinte elismeréssel adó-
zunk gróf Forgách Bélának, a művé-
szest szervezôjének, rendezôjének
és részesének ezért az igazán nagy
műélvezetért és bizonyára hálatelt
szívvel emlékeznek meg róla azok a
szerencsétlen embertársaink is, akik-
nek szomorú sorsán a művésziest
tiszta jövedelme enyhíteni fog.” (Ba -
latonvidék, 1917).
1916-ban Badacsonyban és a For -
gách villában, a késôbbiekben a
Balaton festôjévé vált, Egry József
(1883–1951) töltötte néhány hetes
gyógyulását. A Forgách V. Károllyal
való kapcsolatáról egy levelében így
vallott: „Szeretnék egy kis kiállítást
rendezni a vörös kereszt javára. Gróf
Forgách is akarja.” A visszaemléke-
zésében pedig így írta le a mária-
telepi idôszakát: „916-ban üdülésre a
Balatonhoz, a Badacsonyra küldtek;
itt szerettem meg a Balatont, amit
addig csak a vonatról ismertem, lát-
tam. (…) Forgáchék meghívása
Mária-telepre. Örömmel gondolok
vissza Mária-telepre, katonáskodá-
som idején ott gyönyörködtem leg-
többet a zalai part szépségében. És
ott volt a sivár háborús évek leggond-
talanabb két hetem. (…)” Késôbb a
keszthelyi kórházban ismerkedett
meg az ott ápolónôként dolgozó
késôbbi feleségével, Vízkeletyné
Pauler Juliskával majd 1918-ban
összeházasodtak. Egy másik isme-
retség is a kórházhoz kötötte, itt
barátkozott össze a szintén katona-
ként lábadozó Bernáth Aurél festô -
mű vésszel.
Forgách V. Károly 1947-ben bada-
csonytomaji villájában halt meg,
özvegye pedig még ebben az évben
a balatonfenyvesi villát és a vízparti
telket eladta a MÁV-nak, amely aztán
vállalati üdülô céljára használta az
ingatlant. Balatonfenyves egyik leg-
igényesebb nyaralóépületéta a vasúti
cég 1967 körül elbontatta, és a he -
lyére a ma is álló jellegtelen üdülô-
épületet építették fel.
A Forgách családdal kapcsolatos
dokumentumok, fényképek és műtár-
gyak megtalálhatóak a Marcali Mú -
zeum gyűjteményében.

Huszár Mihály 
történész

A Forgách család Fenyvesen

Forgách V. Károly és felesége az 1930-as években (Marcali Múzeum gyűj-
teménye. Digitális utómunka: Ilácsa József)
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Skublics Imre
síremlékénél
Máriatelep elsô temetôjében felújí-
tott síremléket avatott az Országos
Közjegyzôi Kamara. Skublics Imre
(1848–1934) egykori királyi közjegy-
zô végsô nyughelyénél 2019. április
18-án délelôtt gyűltek össze emlé-
kezni a Kamara tisztségviselôi, a 
te kintélyes Skublics família mai nem-
zedékének tagjai, Fenyvesrôl és Má -
riáról – Máriatelep utódtelepüléseirôl
is – néhányan, Balatonmáriafürdô és
Balatonfenyves polgármestere.
Skublics Imre Zalaegerszegen szüle-
tett, jogakadémiát végzett, aljegyzô
lett szülôvárosában, ügyvéd, saját
iro dával, aztán egy ideig Lendván
közjegyzô, hogy visszatérjen Eger -
szegre, ahol aztán fél évszázadon át
volt a város közjegyzôje. 
Máriatalep a filoxéra vész után kimért
homoki szôlôskertek művelése során
alakult ki a 19. század utolsó évtize-
dében. Gróf Széchényi Imre, mint
kormánybiztos vezényelte a mentô-
akciót, és nyilvánvalóan rendszere-
sen igénybe vette az egerszegi köz-
jegyzôi hivatal apparátusát (tudott

dolog, hogy az állam ezeknek a terü-
leteknek a felkínálásával elsôsorban
a zalai szôlôsgazdákat kívánta meg-
segíteni). Skublics maga is birtokolt a
Közép utcában egy tekintélyes mére-
tű szôlôtáblát, ahol családjával együtt
töltötte évtizedekig a nyarakat (ahogy
leszármazottai is nyári otthon talál-
tak gyalorlatilag mind a mai napig
Fenyvesen és Márián). 
Sportkedvelô, borászkodó, jótékony-
ságáról ismert notabilitása volt a Ba -
laton déli partjának, egyike az alapító

atyáknak, már ami községünk alapítá-
sát illeti. Élénk szakmai-társadalmi éle -
tet élt, rendes tagja volt a Balatoni Szö -
vetségnek, alapító tagja a Ter mé szet -
tudományi Társaságnak, a Köz jegy zôi
Regatta Vitorlásverseny névadója-
ként népszerűsítette kedvenc sportját
s ezzel együtt mindazt, amit számára 
– s számunkra – a Balaton jelent. 
A tisztelgô megemlékezés, a sírkô-
avatás kegyeleti ceremóniája azt hir-
deti, az élet, ha tehetséggel éljük,
nem múlik el nyomtalanul. (B P)

A Költészet
Napján
Az iskolások, nyugdíjasok,
fenyvesi foltosok, valamint
a hivatal munkatársai rend-
hagyó módon ünnepelték
idén a Költészet Napját.
Verseket írtak, másoltak a
könyvtár és környezete
minden felületére. Délután
a Balatonfenyvesi Fekete
István Általános Iskola
ünnepelte hagyományos
versmondóversenyével a
Költészet Napját.

FENY VE SI ÚJ SÁG. Balatonfenyves Ön kor mány za tá nak in for má ci ós lap ja.
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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Egyházak
Szentmisék rendje:

Árpád-házi Szent Erzsébet
Plébániatemplom:
péntek 17.00 óra

vasárnap 08.00 óra
Szűz Mária Szíve-templom

Balatonfenyves-alsó:
csütörtök 17.00 óra
vasárnap 09.15 óra
Kiss Zsolt plébános 

8648 Balatonkeresztúr, 
Ady Endre u. 4.

+36 30/973-7075
b.kereszturpl@hotmail.com
A plébános elérhetô: a fenti 
elérhetôségek egyikén, vagy 

személyesen a szentmisék után.
https://balatonfenyves.plebania.hu/
https://balatonkeresztur.plebania.hu/

Fonyód–Balatonfenyvesi
Református Missziói

Egyházközség
Református Imaház Balatonfenyves

istentisztelet minden vasárnap
09.30; minden hónap utolsó vasár-

napján úrvacsorás istentisztelet
Halász Noémi lelkész

8646 Balatonfenyves Pozsonyi u. 9.
+36 30/491-7241 

halasz.lelkesz@gmail.com
http://vizmellettifa.org/

A Könyvtár nyitvatartása:
hétfô–kedd: zárva
szerda–csütörtök: 

10.00–12.00; 13.00–16.00 
péntek: 10–12 

Az eredetileg 27-e szombatra tervezett horgászversenyt az elôre látható rossz
idô miatt (ami még jövô hét hétvégén is prognosztizált) elôre hozott idôpontra,
péntekre hirdettük meg. Nagyon jó hangulatban telt, remek idô és jó fogási esé-
lyekkel 22 versenyzô vett részt a rendezvényen. Külön öröm, hogy már több ifjú
versenyzônk is volt, akik közül visszatérô nevezôink ismét megmérettették
magukat.
Kis versenyzôink közül 1. helyen Asztalos Flórián, 2. helyen Perlaki Szabi és 
3. helyen Hanus Tibike végzett, míg a felnôttek közül elsô helyen Lengyel Zsolti
végzett. aki a verseny legtöbb halát is fogta, második helyezett Farkas Tamás
lett, aki a verseny legnagyobb halát fogta, harmadikként pedig Torossy János
végzett, aki eddigi összes versenyünkön részt vett. 
Külön díjazásban részesült Abronics Attila, mint sajnos a legpechesebb ver-
senyzô, akinek már láttuk az óriási pontyocskáját, de megszákolni nem sikerült.
A versenyben ismét sok szép hal akadt horogra melyek a mérlegelést követôen
visszakerültek éltetô elemükbe!
Köszönjük a lelkes részvételt mindenkinek. Elôdnek és Lalinak a finom csülkös-
baboskáposztát, Pöcének és Kanónak a segítséget! (fôleg azért, mert így én is
részt vehettem a versenyben.) Polgármester Úrnak és az önkormányzatnak,
hogy a verseny idejére kölcsönadták nekünk a partot. GÖRBÜLJÖN! (FT)

A Fenyves SE hírei
Április14-én a Tököli Városi Sport csarnok
adott otthont a Kakusei Országos Baj -
nokságnak, melyen 14 egyesület több
mint 200 versenyzôje lépett tatamira, köz-
tük a Feny ves Se versenyzôi. Az egyesü-
leti ponttáblán az elsô helyen a – környe-
zô települések versenyzôit magában 
foglaló – Balaton Budo végzett, míg az
éremtáblán a második helyen. Ki eme len -
dô Kustura Luca, iskolánk elsô osz tályos
tanulója, aki elôször szerepelt versenyen
és nagyszerű eredményt ért el, valamint
a kata csapat: aranyérmet szerzett!

Eredményeink: 
Kustura Luca 6-7 éves shikodachi ezüst-
érem, kumite aranyérem, Zrínyi Csanád
8-9 éves shikodachi aranyérem, kumite
ezüstérem, Ferbel Dominik 10-11 éves
haladó kata bronzérem, Drenkovics Já -
nos 12-13 éves haladó kata bronzérem,

kumite +50 kg ezüstérem, Zrínyi Bálint
10-11 éves haladó kata ezüstérem, kumi-
te +40 kg bronzérem, Zrínyi Sára 10-11
éves utánpótlás kata bronzérem.
Csapat kata: aranyérem
(Ferbel Dominik, Zrínyi Bálint, Zrínyi Sára)
Április 6-án Budapesten rendezték a
Nyílt Shito Országos Bajnokságot,
melyen 41 egyesület közel 600 verseny-
zôje vett részt, köztük a Balaton Budo

csapata a fenyvesi versenyzôkkel. Szü -
lettek remek eredmények!
He ge dűs Julianna junior kata bronzérem,
Dömötör Marcell 13 éves kata bronz -
érem, kadet kata bronzérem, Zrínyi Csa -
nád 8 éves kumite – 30 kg ezüstérem.

1. WKF Sun Dome Kupa. Március 31-én
Ajkán versenyeztünk, az elsô WKF Sun
Dome Kupán, melyen 14 egyesület több
mint kétszáz versenyzôje vett részt.
A Fenyves Sportegyesület versenyzôi az
alábbi helyezéseket érték el:
Ferbel Dominik 10 éves, utánpótlás kumi-
te +35 kg ezüstérem,  Hegedűs Julianna
junior kata ezüstérem, Zrínyi Csanád 
8 éves – 30 kg utánpótlás kumite ezüst-
érem, Zrínyi Sára 8 éves utánpótlás kata
ezüstérem, Sólyom Márkó 11 éves hala-
dó kumite +35 kg bronzérem, Zrínyi Bálint
11 éves utánpótlás kumite +35 kg bron-
zérem, Dömötör Marcell 13 éves haladó
kata aranyérem, kadett kata aranyérem.

V. Fenyvesi horgászverseny
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MÁJUSTÓL ELÔSZEZON!
Május 9–12. (csütörtök–vasárnap): 
VIII. Fenyô virágzás Fesztivál
(részletes program lapszámunk 8. oldalán)
Május 11. (szombat): Falunap 
14.00 Ünnepélyes megnyitó, beszédet mond: Lom bár Gábor
polgármester és a meghívott testvértelepülések képviselôi
14.30-tól színpadi műsorok, fellépnek: Bala ton feny vesi
Kisfenyô Óvoda, Ezüstfenyô Nyugdíjas Egye sület, Fonyódi
Cseperedôk néptáncosai
16.00 Vitéz László vásári bábelôadás
17.00 Falunapi sör ünnepélyes csapraverése
18.00 Eredményhirdetés (foci és fôzôverseny)
18.30 Ajándékok sorsolása karszalag alapján
19.00 Utcabál a Senior Együttessel, közben:
20.45 Tűzszínház – Szikra Show

Kísérôprogramok:
Fôzôverseny
Kispályás labdarúgó bajnokság
6,5 m magas mászófal gyerekeknek 
és felnôtteknek
Ugrálóvár
Ládavasút
Népi és hagyományos játékok
Agyagozás Takács Tamarával
Gasztronómiai különlegességek

A falunapon minden látogató karszalagot kap, amellyel részt
vesz az ajándéksorsoláson, valamint a település vendége
egy tányér finom bográcsos ételre, kürtôskalácsra, lengyel
sültzsíros kenyérre és egy pohár sörre (vagy alkoholmentes
italra).

A rendezvényeinkrôl készült beszámolókat az alábbi linken 
te kinthetik meg:
https://www.youtube.com/channel/UCJ2pPItJl2F9k4FxUzHSa0w

Május 17–19. (péntek–vasárnap): Bodza Napok
„Minden érzékünket átjárja a bodza.”
Helyszín: a település több pontja
Május második felében, mikor a bodza teljes pompájában
virágzik, hagyományainkhoz híven immár ötödik alkalom-
mal szervezzük meg a Bodza Napokat, amikor minden
kedves érdeklôdônek lehetôsége lesz végigkóstolni a helyi
vendéglátóegységek bodzából készült italait, ételeit.
Kísérôprogramként bodzavirág-gyűjtô túra tehetô a
Nagyberekben, valamint interaktív gasztro-show, bodzáról
szóló elôadás, népművészeti kirakodóvásár, zenei és
gyermekműsorok színesítik a rendezvényt.

Május 25. (szombat): A Balaton Napja
Helyszín: Központi Strand
Játékos sportprogramok, vetélkedôk, sportversenyek, hor-
gászverseny a Balatoni Kör által kezdeményezett és a
Balatoni Szövetség által támogatott Balaton Napjához
kapcsolódóan.

Május 26. (vasárnap): Gyermeknap
Helyszín: Kultúrtér, Zenepavilon
Játszóház, szabadtéri játszópark, kézműves foglal-
kozás, gyerekműsor.

Június 3. (péntek) 08.00 óra
Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés
Helyszín: Kopjafa

Június 7–10. (péntek–hétfô): III. Nemzetközi
Veteránjármű Találkozó és Kiállítás
„Földön, vízen, levegôben Balatonfenyvesen!”
Helyszín: a település több pontja
Idén negyedik alkalommal, a pünkösdi hosszú hét-
végének köszönhetôen négy napon keresztül cso-
dálhatók meg az elmúlt több, mint száz év különféle
közlekedési eszközei. Számos kísérô program, mint
makettkiállítás, világháborús katonai tábor, tűzoltó-
bemutató, műrepülô bemutató, a kísérô hölgyeknek
kedvezve pedig korabeli ruhabemutató színesíti a
rendezvényt. A Kultkikötô szervezésében szombat
délután a gyerekeket, este pedig a felnôtteket várjuk
egy-egy fergeteges elôadásra a Kultúrtérre.
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