
BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXVI. évfolyam    2019. NOVEMBER

Választás után – mikor megtudja az érintett:
jelesül, aki indult és meg is érkezett – szinte
azonnal megkezdôdik az elôttünk álló idôszak
tervezése. És nem csak annak gazdasági vonat-
kozásában.
Nagyon szép, izgalmas feladat. Meg kell hatá-
rozni azokat az irányokat, amelyek aztán – re -
mélhetôleg – gerjesztôi, generálói lehetnek
Balatonfenyves további gyarapodásának. Nem
csak a ciklus öt esztendejében, de azon túl is,
ha sikerül jó pályát kijelölni. 
A várakozás idején, amikor a kampány idôszakát
éltük, mosolyogtató volt az a heves tenni akarás,
amit a kö zös ségi ol -
dalakról felénk köz-
vetítettek – mi ebben
az esztendôben eb -
bôl szerencsére ki -
maradtunk, nem volt
versengés, illetve
nem volt az „min-
dent egy lapra” jel -
legű. Per sze ezzel
nyertünk mindnyá-
jan, Önök, Ba laton -
fenyves, s ter mé sze -
tesen én is, nyugod-
tan megkezdhettük
a készülôdést az elkövetkezendô, a 2020-as
esztendôkre, sôt, el kell árulnom: folytattuk, amit
addig megtettünk. Tekintélyes az a teljesítmény,
ami az elmúlt öt esztendôt jellemezte. Felújított
és kibôvített nevelési intézményeink, rekonstru-
ált strandok, igényes komfortos közterek – hogy
csak a leglényegesebbekre utaljak, és ezzel
meg is határoztam az elkövetkezendô idôszak
fejlesztési irányait. Felújításra vár az Egész ség -
ház, tovább építjük a csapadékvíz elvezetô
rendszert, a strandok fejlesztésével sosem
fogunk végezni, már csak az igények változása
miatt sem, útjaink, járdáink is várják a sok eset-
ben nem halogatható pályázati lehetôségeket. 
Az Egészségház szigetelésére van nyertes
pályázatunk, de van, ami forráshiány miatt még
vár az elbírálásra, és van, aminek beadás elôtt
állunk (szolgálati lakás). Nyertünk az önkor-

mányzati utak-járdák pályázaton (a megvalósí-
táshoz szükséges anyagok beszerzésére), és
már megkezdtük a strandfejlesztések következô
ütemének elôkészítését a kiíróval közös egyez-
tetésekkel. 
Hogyan tovább? Természetesen úgy, ahogy azt
a gazdasági tehetségünk megengedi. Ehhez
pedig minél több nyertes pályázat szükségel -
tetik. Szeretnénk felújítani a strandi csúszdát,
átépíteni a Központi strand üzletsorát, e mellett
még sok egyéb, igaz, nem ilyen költségigényű
feladatunk is lenne. Szép felújított közterek,
megújult útburkolatok, melyek egy jelentôs

részére kormányzati
ígérvény is van. Több
irányú fejlesztési ösz -
szegbôl elkészül a
kisvasút Csisztáig,
közben szeretnénk
igényesebb hozzáál-
lást minden Feny ve -
sen tevékenykedôtôl:
a fenyvesi turisztikát,
vendéglátást csak jól
szabad csinálnunk,
és erre is van igazán
jó példa. Egy re töb-
ben vannak, akik már

nem a tömegturizmusban látják Fenyves, így a
Balaton továbblépésének irányát, hanem a min-
den téren jelentkezô igényességben, és ez
nagyon jó, köszönet Nekik. 
A fenyvesi és a balatoni turisztika, idegenforga-
lom többszereplôs. Ezt kell mindenkinek tudo-
másul vennie, és megérteni, hogy itt mindnyájan
egy közös célt kell szolgáljunk. A kormányzat
sikerrel teremti meg a fejlesztési forrásokat, azo-
kat igyekszünk a legnagyobb mértékben nyertes
pályázatokon realizálni, és a vállalkozásoknak
pedig kötelezô a minôségi kínálattal teljessé
tenni ezt a munkát. Meg kell érteni, egymás nél-
kül nem tudunk igényességet produkálni, me -
lyet kell hogy kövessenek a kapcsolódó szol-
gáltatások is. 
Úgy gondolom ez az irány a vágyott jövô felé.
(Lombár Gábor)

A fenyvesi képviselő-testület alakuló ülése
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó
mes ter vállalom régi tetôk felújítá-
sát, új tetôszerkezetek ácsolását,
fedését, valamint belsô burkolást
és gipszkartonozást, kerti pihe-
nôk, teraszok, kocsibeállók elké-
szítését. Ba laton feny ves, Rákóczi
u. 2., tel.: +36 30/387-6573.

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

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

– Legyen tisztában értékeivel! Nagy
tapasztalattal, becsüsi végzett-
séggel, helyi lakosként segítek
régi tárgyai értékének megállapí-
tásában, ér téke sítési tanácsadás-
sal, díjtalan kiszállással. Tel.: +36
30/939-1039 Bózsing György
Dráva utca 70.

– Pernecz József ács-állványozó
vállalja régi tetôk felújítását, belsô
tetôterek, falak burkolását, tera-
szok, tornácok, autóbeállók, pa -
vi lonok készítését. Telefon: +36
70/347-0951.

– Pári Tamás villanyszerelô válla-
lom: la kóépületek, üzletek és
egyéb gyengeáramú munkála tait!
Ingye nes ár aján lat készítés!!
Telefon: +36 30/677-7634. 
E-mail: kucko96@vipmail.hu

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

– Ha kerttel akad gondja, Schurcz
meg oldja! Kert épí tés, kertfenntar-
tás, ve szélyes fa kivágás. +36
30/432-7073.

– Villanybojlerok javítása, tisztítá -
sa, mosógépek, mosogatógé-
pek, elek  tro mos háztartási gépek
javítása Kránicz István telefon:
+36 30/904-4527 Bala ton feny -
ves. Hétvégén is.

– Gépi földmunka, fuvarozás, épí-
tôanyag 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 - 
 ton fenyves, Vörösmarty u. 43.
www.fenyvesipecapont.hu tele-
fon: +36 20/258-8600 Élôcsalik,

etetôanyagok horgászbotok sze-
relékek horgászfelszerelések.

– 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 le lôs műszaki vezetést, építési 
e-napló-vezetést szakmagyakor-
lási jogosultággal vállalok: tele-
fon: +36 70/456-7216.

– Házak, apartmanok, irodák, üzle-
tek, 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 ma -
tematika, kémia, fizika tantár-
gyakból. Te l.: +36 20/540-9433.

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

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

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

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

– Eladó 1 db forgótárcsás mosó-
gép, 1 db centrifuga új állapot-
ban, 1 db gáz szieszta palac-
kos, 1 db fa csónak 1 pár evezô-
vel, 1 db olajradiátor. Tel.: 85/360-
399.

– Eladó sarok ülôgarnitúra (215×
220), új sövényvágó, kenyérsü-
tô, grillsütô, centrifuga, 2 db vil-
lany fűnyíró, 2 ajtós akasztós
szekrény, dohányzóasztal, 2×3
m-es szônyeg, TER MO TÉKA 25’
gázkazán, Panasonic BD 75-ös 
Blu-ray/dvdplayer, rozsdamentes
edénykészlet (16 db-os), 12 sze-
mélyes evôeszköz, 60-as szövet-
nadrágok, XXXL-es bôr dzseki.
Tel.: +36 20/445-9730.

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

– Eladó fenyôfa étkezô asztal két
paddal, hat személyes. Gye rek -

ülés autóba szerelhetô, többfunk-
ciós. Pára elszívó szekrénybe
építhetô. Vala mint két medencés
mosogatótálca, krómozott. Szô -
nyegek, párnák, plédek, pehely-
paplan, függönyök. Tel.: +36
20/917-4300.

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

– Eladó 2 db heverô, 2+1+1 dara-
bos ülôgarnitúra, 1 db gáztűz-
hely, 1 db akasztós szekrény, 
2 db kis méretű fotel. Tel.: +36
30/530-0240.

– Családi okok miatt eladó: 6 sze-
mélyes fehér műanyag asztal 
4 fehér székkel, 1 db benzines
közepes fű nyíró fűgyűjtô nélkül. 
1 db benzines nagy fűnyíró fű   -
gyűjtôvel, 1 db szobabicikli, 3.60-
as me rev falú úszómedence létrá-
val együtt, 1 db mű rattan kerti tá -
roló doboz, 1 db futball kapu háló-
val együtt, 1 db 1000 W reflektor.
Tel.: +36 30/549-4851.

– Eladó nagyobb gyereknek való,
alig használt kerékpár. Tel.: +36
30/504-7194.

– ELADÓ egy 2124 m2-es zártkerti 
in gat lan, telepített, gondosan
kezelt szôlô vel, jó állapotú nádfe-
deles pin cével, a kisvasúti hídtól
300 m-re, a somogyszentpáli he -
gyen. Érd.: +36 20/569 9096.

– Szeretettel várok minden szépül- 
ni vágyó Hölgyet, Fonyódon az
Ady Endre. u. 7. szám (cipôbolt
mellett) alatti Angelit szépség-
szalonba. Anti-aging kezelések,
3D műszempilla építés, alkalmi
smink, Szôr te lenítés, Plasma G
kezelés (hegek, striák, aknék és
rosaceás területek kezelé sére).
Hétfôtôl szombatig 9–18:00-ig
bejelentkezés a +36 70/515-5463
telefonszámon vagy Facebookon
keresztül lehetséges.

– Óegyiptomi nyelvoktatás Bala -
ton ede ricsen. Jelentkezni lehet a 
gabtak@datatrans.hu elérhetô-
ségen.

– Házkörüli munkákat, fűnyírást
vállalok. Tel.: +36 30/997-9085.

– Heverôvé alakítható kanapé el -
adó. Tel.: +36 20/925-0129.

– Eladó koloniál stílusú komplett
háloszobabútor: francia ágy, 2 db
éjjeli szekrény, akasztós szek-
rény, polcos üvegajtós szek- 

AP RÓ
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rény, fésülködô asztal. Tel.: +36
30/482-5155.

– Eladó kinyitható gyerek kanapé
5000 Ft, perzsa szônyeg 5000
Ft. Vörösmarty u. 5. +36 30/309-
5121.

– 3 darabból álló világoskék kony-
habútor rozsdamentes mosoga-
tóval, üveges felsô szekrénnyel
eladó. Ajándék: kinyitható kony-
haasztal, 2 db szék. Telefon:
+36 30/362-8919.

– Eladó: fotelek, székek – hozzá
való asztalok 1000 Ft/db egy-
ségáron; jó állapotban lévô
heverô 3000 Ft. Telefon: +36
30/863-9293.

– Eladó 5 db zártkerti ingatlan
(1600 m2). Falu központjában
építési telek (2400 m2). Tel.: +36
30/863-9293.

– Eladó 1 db 500-as szalagfűrész,
1 db gyalupad. Tel.: +36 20/483-
4570.

JÓGA. Balatonfenyves, általános
iskola, csütörtökönként 16.30-tól
17.30-ig 
TUDATOS MOZGÁS HELYES
LÉG ZÉS STRESSZOLDÓ RE -
LAXÁCIÓ Megismerjük a jóga
alapgyakorlatait, amelyek fiatal-
sággal, hajlékonysággal és élet-
erôvel látják el a gyakorlókat. Az
ászanák gyakorlásával felfrissü-
lünk, feltöltôdünk. A szabályos
légzéssel megtisztítjuk a tüdôt, a
véráramot, a szerveket, lecsende-
sítjük a gondolatainkat. A relaxá-
ció során elengedjük az izmaink-
ban, az elménkben és az érzel -
meinkben felhalmozódott feszült-
ségeket. 
A foglalkozás ingyenes! Szük -
séges: kényelmes szabadidôruha,
jóga matrac (polifom), pléd Ér -
deklôdni: +36 20/385-1890 Sze re -
tettel várok minden kezdô és gya-
korló jógást! Zsuzsi.

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

Versenyzôinknek igazán sűrű volt az októberi hónap. Két hazai mellett
két külföldi versenyen is képviselte magát egyesületünk. Október elsô
hétvégéjén rendezték meg Rijekában a Croatia Open nyílt, nemzetközi
karate versenyt, melyen mi is részt vettünk. A népes és színvonalas
mezôny erôsnek bizonyult, a hozzáállás példaértékű volt, de érmet
csak egyet sikerült szerezni. Hegedűs Julianna a vigaszágon nyert
mérkôzést. Csapatunk legeredményesebb tagja ezúttal Zrínyi Csanád
volt, aki U10 – 30 kg kumite kategóriában bronzérmet szerzett! A ver-
senyen Fenyvest képviselte még: Drenkovics János, Dömötör Marcell,
Perbel Dominik és Zrínyi Bálint. 
12-én, immár Magyarországon, Szigetszentmiklóson a 24. WKF Ka-
rate Diákolimpián versenyeztünk. Eredmények: Hegedűs Julianna,
2004–05-ös korcsoport haladó kata bronzérem, Zrínyi Csanád 
2010–11-es korcsoport haladó kumite – 28 kg bronzérem, Zrínyi Bálint
2006–07-es korcsoport utánpótlás kumite – 55 kg ezüst érem, Dömötör
Marcell 2004–05-ös korcsoport haladó kata ezüstérem, Ferbel Dominik
2008–09-es korcsoport haladó kumite – 45 kg ezüstérem. 
19-én Bécsben versenyeztünk a Vienna Open 2019 nemzetközi karate
versenyen. A színvonalas, népes mezônyben Dömötör Marcell, U16
kata kategóriában bronzérmet szerzett!
20-án Szombathelyen, az Aréna Savariában a Goju Kupa 2019 nem-
zetközi karate-versenyen 8 ország, 19 egyesületének 176 versenyzôje
vett részt, köztük egy fenyvesi versenyzô. Ferbel Dominik kiemelke-
dôen szerepelt, harmadik korcsoportban, kumiteben ezüstérmet szer-
zett! 
Gratulálunk minden versenyzônknek az egész hónapban tanúsított
helytállásért! Hajrá Fenyves!

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.

Sűrű hónap karatében
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Édesapám 1928. március 13-án
Záhonyban született, Béres
Endre és Pócsik Lea gyermeke -
ként, református földműves csa-
ládban. Hárman voltak testvérek
nôvérével s öccsével. Endre az
elemit kitűnô eredménnyel végez-
te 1934 és 38 között. Tanítója sze-
mélyesen jött ki, hogy to vább -
tanulását szorgalmazza. Édes - 
a pám pedig, látva a mestert a
házukhoz közeledni, elmenekült,
csak sokára mert hazajönni. 
Három évig Kisvárdán, a magyar
ki rályi Bessenyei György Gim ná -
zium ban, 1941-tôl a 4-5-6. év ben
Ungvá ron, a magyar királyi állami
Drugeth gimnáziumban, majd a
1944-tôl az utolsó két évet ismét 
a Kisvárdán tanult. 1946 június
19-én érettségizett. A debreceni
egye temen kezdte meg orvosi
tanulmányait 1947-ben, az utolsó
évet a Budapesti Orvos tudo -
mányi Egye temen fejezte be
1952-ben (jeles eredménnyel).
Hogy egyetemi tanulmányait foly-
tatni tudja, katonai ösztöndíjas
lett, így az egyetem végeztével,
mint hivatásos katonaorvost a
katonaság kedve sze rinti helyek-
re vezényelték ki. Így került fô -
hadnagy, majd századosi rang-
ban Taszárra, onnan Nagy atád ra.
A Katonai Repülôkórházban is
töltött 3 hónapot 1953-ban, 4 hó -
napot 1955–56-ban.
1968-ban részt vett a csehszlová-
kiai bevonulásban, de „békés”
akciókkal töltötte ott az idôt, az
„ellenség” orvosaival jártak össze
kártyázni. Kis híján hadbíróság
elé került, de végül csak leszerel-

ték, Segesdre szegôdött házior-
vosnak. 
1969. januárjában nevezték ki
Feny vesen körzeti orvosnak, fize-
tése 2500 forint volt. Akkor köl -
tözött be a Mari-Etta villába, az
épület addig is szolgálati lakása -
ként működött a településnek. 
A nyaralót 1952-ben államosítot-
ták, ezt követôen az állami gaz-
daságnak adták át használatra.
Elsô lakója Gothár István állat-
tenyésztô – a gazdaság egyik
vezetô szakember volt, ôt köve tô -
en dr. Nagy László, a belügymin-
isztérium állomá nyában foglal -
koztatott orvos lakta – a gaz-
daságban robotoló rabok dokto-
ra. 1956-ban, a gazadság át szer -
vezését követôen, amikor is kör -
zeti orvosi praxist alakítottak ki,
Tiles doktoré lett elsôként ez a
tisztség, ôt váltotta 1959-ben dr.
Gott schall János, nyugdíjba vo -

nulása után pedig 1969-tôl édes -
apám. /A villa lakóinak-hasz nálói -
nak most, Melinda információinak
köszönhe tô en vált teljessé a köre,
s ez egy ko rábbi té ve dé semet is
helyreigazítja: Gott schall nem le -
hetett orvosa a rab telep nek, hi -
szen nem úgy, ahogy an nak ide-
jén nekem unokája elme sélte,
nem az ötvenes évek elején,
hanem csak 1959-ban került
Feny vesre. De annak a bizo nyos
Tiles dok tornak, akirôl Melinda
említést tesz, egyelôre más forrás-
ban nem találtam meg a nevét,
keresem még: elvégre Fenyves
elsô körzeti orvosa volt. – B. P./ 
A körzeti orvosi álláshoz Bala ton -
fenyvesen hozzátartozott bizo-
nyos „mellékállások” elvégzése is. 
Így dolgozott üzemorvosként a
Nagy bereki Állami Gazdaságban
(1969-tôl), melynek keretében
többek kö zött hetenként kétszer
kijárt rendelni a gazdasághoz tar-
tozó Imremajorba és Pálmajorba.
Gyak ran elkísértem, gyerekként
játszva pecsételhettem a recep-
teket. Ba latonfenyvesen a Do rogi
Szénbá nyák Kölcsey utcai üdü-
lôjébe is szerzôdtették nyaranta,
az üdülôorvosi teendôk ellátá-
sára. 
Elsô feleségét Debrecenben, az
egye temen ismerte meg. Két
lányuk született, Csilla és Kinga.
A házasság Segesden ért véget,
válással. Sajnos édesapám halá-
lával a kapcsolat teljesen meg-

Béres doktor emlékezete
1988-ban, november ötödikén, néhány nappal Mindenszentek ün -
nepe után temették el Fenyves sorrendben harmadik háziorvosát,
aki Gottschall Jánost követte a falu, a nyaralótelep s lakóinak szol-
gálatában (Gottschall doktorról tavaly augusztusban olvashatták
életútja bemutatását). Fenyvesen született leánya, Melinda küldte
el kérésemre emlékeit édesapjáról. Béres Melinda szemészorvos,
a Rókusban kezdte hivatását, aztán Esztergomban folytatta, s tíz
éve az afrikai kontinensen, az egyik spanyol enklávé kórházában
dolgozik. De nyaranta, családjával együtt rendszeresen hazaláto-
gat szülei házába, a pihenés heteiben. 
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szakadt a féltestvéreimmel. Annyit
tudok, hogy Csilla a szombathelyi
egyetemen tanított, Kinga pedig
talán az Egyesült Államokba köl-
tözött. Édesapám itt is mer kedett
meg második feleségével, Sas
Erzsébet tanítónôvel, 1971. szep -
tember 11.-én kötöttek házassá-
got, egyetlen gyermekükként itt
születtem meg 1972. december
6-án. Ikonikus jelensége volt
piros bogár hátú Volkswagene,
amirôl már messzirôl megismer-
ték, merre jár az orvos, és amely
gépkocsi éppen az én születé-
semmel egy napon érkezett meg.

Szüleimnek kiterjedt baráti tár-
sasága volt, nagy névnapozások,
szüretek, hússütések, szánkázá-
sok, fakutyázások a csatornán,
vagy a Berekben kirándulások,
néha akár lovashintón, szánon is.
Voltak köztük a gazdaságban dol-
gozók (Sütô Ödön, a Fuchs, az

Árkosi család), tanárok (Bíró Ká -
rolyné, Dorbach Mária, Róth Er -
zsé  bet, Pauza István iskolaigaz-
gató, Gelencsér Cecília, Fábián
György és felesége), Szilvássy
Györk, Bódaiék, Kovách Imréék,
Hosszú Sándorné. Közben mi
gyerekek is barátságokat kötöt-
tünk egymással. Szilvássy Györk
kislányával, Emôkével a mai na -
pig is a legjobb barátnôk va -
gyunk.
Különös barátság alakult ki a
szomszédos falvak katolikus pap-
jaival, annak ellenére, hogy édes -
apám református vallású volt.
Velük is nagy és vidám név-
napozások folytak, nem ritkán 
10-15 plébános is jelen volt
ilyenkor. Édesányám énekelt és
zongorázott, zengett a nótázástól
a környék.
Legfontosabb hobbija a vadászat
volt. Szerintem leginkább kikap -
csolódást okozott a természet,
ahol egyedül a csöndben, a
stresszes napok után nyugalmat
talált. Két évtizedig  praktizált itt,
zavarta, hogy ez nem egy igazi
falu. Szót fôleg az imramajoriak-
kal értett. A nyaralókat egyáltalán
nem kedvelte. Diktálták a pestiek,
mit írjon fel nekik. Nyáron éjjel
többször is felébresztették. Ne -
héz volt mindig a nyár, még dél-
után se dôlhetett le pihenni. 
Szeretett barkácsolni. Gyakor la -
tilag minden meg tudott szerelni,
alkotni, legyen az lámpa agancs-
ból vagy bôr citera-tok a lányá-
nak. Egy ideig a családnak volt
motorcsónakja is, amivel idôn -

ként átugrottunk a szem közti
Szigligetre, de a motorcsónakok
balatoni korlátozása után apu
eladta a hajót.
Talán származása miatt is gyűj -
tötte a népművészeti alkotásokat.
Sok fa rag  vány, kancsók, tányé -
rok, csengô, lopótök, hímzés,
furulya került az elôszoba pol-
cára, ahol helyet kaptak a pipái is.
S a vitrinbe került Kálmán Pista
bácsi több szép faragványa is,
amelyeket neki ajándékozott.

Többszöri infarktus után 1988.
október 30-án halt meg Mar ca- 
li ban, dr. Borsos Sándor osztá -
lyán. Halálakor fizetése 11 200 fo -
rint volt, évi 92 napot, azaz havi
több mint hét napot ügyelt. Te -
metése 1988. november 5-én volt
a balatonkeresztúri temetô ben.
Sírkö vén a „Használni akartam,
nem tündö kölni” idézet sze repel.
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Az Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület hírei

Szeptember 18-án a Nyugdíjas
Egyesület szalonnasütéssel színesí-
tett sportnapot rendezett jó hangulat-
ban, sok kacagással. Volt kötélhú-
zás, célba dobás, kapura rúgás, sod-
rófa hajigálás. Jókat nevettünk egy-
máson és magunkon. Kellemesen
elfáradtunk, de nem annyira, hogy
zenész klubtársunk harmonikájára
nótázni és táncolni ne tudjunk.
Miközben pirultak a szalonnák, be -
szélgetéssel elevenítettük fel az
együtt töltött évek szép emlékeit.
Köszönjük Stefán Jánosnak, hogy
erre az alkalomra rendelkezésünkre
bocsátotta a pincéjét. Köszönjük
Hegedűs Jánosnak a profi szerve-
zést, Potecz Zsuzsinak, Szlivka Kati -
nak és Kiss Julinak az elôkészületek-
kel és romeltakarítással töltött sok
munkát és idôt. 

Szeptember 21-én énekkarunk Bog -
dán Zsuzsi vezetésével Karádra uta-
zott a Kodály Zoltán emlékére rende-
zett dalversenyre az önkormányzat
által biztosított kisbusszal, ahol bala-
toni népdalcsokorral szerepeltek
sikeresen. 
Mint tudjuk, október az Idôsek Hó -
napja. Ez alkalomból az önkormány-
zat meghívására érkezett Bálint
Csaba tenor, Birinyi Mónika szub- 
rett és az Orfeum Vándorszínház 
táncosai adtak elô a szépkorúak
nagy örömére. A művészek kedves
közvetlenségének, hangulatteremtô
erejének, a gyönyörű fellépôruhák-
nak és a népszerű, mindenki által
ismert operettslágereknek köszön-
hetôen már a második műsorszámtól
kezdve megélhettük az együtt ének-
lés szépségét és csodás hangulatát.

Köszönjük Lombár Gábor polgár-
mester úrnak ezt a különleges ünne-
pi ajándékot!
Október 5-én Fonyód és Bala ton -
fenyves közösen szervezett helytör-
téneti barangolásán vettünk részt.
Idén mi mentünk vendégségbe Fo -
nyódra, viszonozva a tavaly hozzánk
érkezettek meghívását. Megtekin -
tettük Fonyód nevezetességeit, köz-
tük a Szaplonczay emlékművet, és a
Múzeumot. A séta után a fonyódiak
finom uzsonnával vártak bennünket.
Köszönet érte, és köszönet az önkor-
mányzatnak, hogy az élmény meg-
éléséhez a buszt biztosították. 
Október 6-án az aradi vártanúkra
em lékezett az ország. A fenyvesi 
ün nepségen egyesületünk képvise-
lôi is elhelyezték az emlékezet ko -
szo rúját. T. A.

Karitász csoport alakult 
Balatonkeresztúron

Tájékoztatjuk a tisztelt lakos -
ságot, hogy 2019. szeptember
6-án megalakult a Balatonke -
resz tú ron az egyházközséghez
kapcsolódva a Katolikus Kari -
tász helyi csoportja. Célunk: a
Ba la tonkeresztúron, Balaton -
mária fürdôn, Balaton feny vesen
élô rászoruló személyek lelki és
fizikai támogatása.

Elérhetôségeink 
hétfôtôl péntekig:

17.00–18.00 óra között: 
06 70/392-1759

18.00–19.00 óra között: 
06 70/631-4249

19.00–20.00 óra között: 
06 30/425-4549

Gyógyszertárak ügyeleti
rendje

November 4–10. 
Turul Gyógyszertár
November 11–17.

Magyar Korona Gyógyszertár
Balatonlelle

November 18–24. 
Három Királyok Gyógyszertár

Balatonboglár
November 25–december 1. 

Mária Gyógyszertár Balatonlelle
December 2–8.

Arany Kígyó Gyógyszertár
Balatonboglár

December 9–15.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár

Fonyód

Ügyeleti idô zárástól az alábbi 
idôpontokig:

2019.09.01–2019.12.31. 
H–P: 20.00 óra, szombat: 14.00 óra,
vasárnap és ünnepnapokon 12.00 óra

Novemberi programok

november 18. (hétfô) 14.00 óra 
Községháza nagyterme Európai
Hulladékcsökkentési hét: „Nem
bántja a szemét?” – elôadás,
workshop – és környezetbarát ter-
mék készítése

november 27. (szerda) 17.00 óra
Siess Zsuzsa ikonfestô művész kiál-
lításának megnyitója a Köz ség -
házán

november 18-tól minden hétfô
este 17.00 órától a könyvtár és a
Református Egyház szervezésében
összejövetelek. 

Részletek a plakátokon és a közös-
ségi oldalakon. A rendezvényeinkrôl
készült filmfelvételeket Balatonfeny -
ves Község honlapján, valamint
facebook oldalunkon tudják megte-
kinteni.
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Decemberi számunk lapzártája
november 25.

Nem csak töpörtyű!

Hatodszor került sor idén októberben a Nagybereki Töpörtyűfesztivál.
Ahogy a rendezvény „kirakatát” bemutató fotó is mutatja, volt itt minden,
mi szem-szájnak ingere. És a szervezôk arról sem feledkeztek meg, hogy
ilyen tájt a tök jegyében (is) telnek a napok

Egyházak

A Fonyód-Balatofenyvesi Református
Missziói Egyházközség alkalmai:

Minden vasárnap 9.30-tól istentisztelet
az Imaházban (Bem utca 9.)

Családlátogatás, lelkigondozás,
beszélgetés kérhetô az alábbi 

elérhetôségeken:
Lelkipásztor: Halász Noémi, 

30/491-7241
halasz.lelkesz@gmail.com,

web: vizmellettifa.org

Árpád-házi Szent Erzsébet
Plébániatemplom:
péntek 18.00 óra
vasárnap 08.00

Szűz Mária Szíve-templom
Balatonfenyves-alsó:
csütörtök 18.00 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/

Háziorvosi rendelés

Dr. Veress Zsolt
háziorvos

Balatonfenyves, Bocskai tér 1.

Rendelési idô:
Hétfô: 08.00–11.30 óráig
Kedd: 08.0–11.30 óráig

Szerda: 09.00–12.00 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. Bella Gábor 
gyermek szakorvos
Kedd: 12.30–13.30
Szerda: 12.3–13.30
Péntek: 12.15–13.15

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

INGYENES 
számítógépes képzés

16–65 év közöttiek részére!

Az okoseszközök világában segít eligazodni a KATEDRA Nyelviskola új
ingyenes képzése Balatonfenyvesen. A „Digitális szakadék csökkentése”
című támogatott program résztvevôi elsajátíthatják a számítógép, a laptop,
a tablet és az okostelefonok használatát. A GINOP keretében elindult
országos projekt célja a lakosság digitális kompetenciájának növelése, mely
ösztönzi a társadalmi felzárkózást segítô további felnôttkori tanulást, és a
munkaképes korú felnôtt lakosság körében hozzájárul a foglalkoztathatóság
javításához, hiszen a közeljövôben minden álláshely betöltéséhez szükség
lesz valamilyen szintű digitális készségre. 
A képzési program gyakorlatias, a kurzus az alapoktól indul, az internetes
böngészés világától elvezet egészen a képek, fájlok digitális eszközökre
mentéséig, a levelezôrendszerek, ügyfélkapu használatáig. A je lentkezôk
könnyen megtanulják, hogyan regisztrálhatnak a közösségi oldalakra
(Facebook, Instagram, Twitter) megtanulják az ingyenes telefonálást, üze-
netküldést (Messenger, Viber, Skype, Whatsapp), információk, képek,
videók megosztását. 

A kezdô szintű képzés 35 órás, 
és ezt követi a haladó szintű tanfolyam szintén 35 órában. 
Az új INGYENES számítógépes kurzusokról érdeklôdni 

a következô elérhetôségen lehet:
Könyvtár Balatonfenyves

8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 40.
Tel.:+36 85/887-651

E-mail: konyvtar@balatonfenyves.hu

A tanfolyam megfelelô számú jelentkezô esetén januárban indul.
Jelentkezési határidô: december 6.
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Forradalmunk 
ünnepe
A Balatonfenyvesi Fekete Ist -
ván Általános Iskola diákjainak
műsorával kezdôdött ün nep -
ségünk 1956. október 23-ra
emlékezve. A tanulók és felké-
szítô tanáraik (Ágostonné Dan -
kó Mónika és Balogh Tünde)
megrendítô, a forradalom mél-
tóságát felelevenítô összeállí-
tással készültek. Ha gyomá -
nya  inkhoz híven ezután fák-
lyás felvonulással mentünk a
Gazdasági Vasút épületéhez,
ahol Lombár Gábor polgár-
mester mondott ünnepi beszé-
det, melyet a fenyvesi, 1956-
ban történt eseményekkel egé-
szített ki. Az intézmények, civil
szervezetek elhelyezték koszo-
rúikat az emléktáblánál. Ebben
az évben dr. Szilák Endre, tele-
pülésünk 1956-os eseményei-
nek tanúja és résztvevôje nem
tudott jelen lenni rendezvé-
nyünkön. A vele készült kisfil-
met Balatonfenyves közösségi
oldalán, a következô linkre kat-
tintva lehet megtekinteni:
https://www.facebook.com/
Balatonfenyves-1687423231
60250/
Tisztelettel kívánunk neki
egész séget, boldogságot!Készülnek a tervek helytörténeti gyűjteményünk tereinek bôvítésére. Idén

tavasszal fogadták el a kurátorok kezdeményezését, hogy a Mari-Etta villa
udvarán berendezünk egy olyan szabadtéri installációt, amelyen bemutatható
a Berek pásztoréletének múltja, annak fôleg néprajzi lenyomata. 
Nyár végére el is készültek a tárgyakat, viseletet, szokásrendet bemutató elsô
tablók, amelyek majd, a megfelelô tartószerkezetek kiépítése után, elhelyez-
hetôek lesznek az udvar északnyugati végében. Soruk a tervek szerint rávezet
arra a kunyhóra, amely itt épül meg a hátsó kerítés mellett: a valamikori pász-
torkunyhók mintájára. S remélhetôleg az így keletkezô téren jövô nyártól kiál-
líthatunk egy bödönhajót is – replikációt természetesen, ilyen remeket már sok
évtizede nem lehet találni a Berek környékén, ahol annak idején, ezen a
mocsaras vidéken, az egyetlen, szinte mindenre használható közlekedési és
szállítási eszköznek számított. Az elmúlt egy esztendôben a gyűjtemény né -
hány érdekes, fontos tárggyal szintén gyarapodott. És – információim sze- 
rint – elôrehaladt az anyag adatainak rögzítése, feldolgozása. Remélem, a
júniusi nyitástól egyre többen lesznek kiváncsiak a fejleményekre, s sokan
ellátogatnak majd ide, akár vendégeikkel is. (B. P.)

A Könyvtár nyitvatartása:
hétfô–péntek: 

10.00–12.00; 13.00–16.00

A Mari-Etta Helytörténeti
Gyűjtemény

elôzetes idôpont egyeztetéssel 
(a 85/887-651; illetve a

konyvtar@balatonfenyves.hu 
elérhetôségeken) látogatható 

a könyvtár nyitva tartási idejében

Bôvül a Mari-Etta
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