
BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXVII. évfolyam    2020. JÚNIUS

Trianon. Száz esztendeje a magyar nemzet és
Magyar Királyság (Osztrák Magyar Monarchia) el -
szenvedte a tragédiát, melynek hatása azóta kísért.
1920. június 4-én az elsô világháborút lezáró béke-
szerzôdés következményeként hazánkat feldara-
bolták, magyarok millióit taszítva kisebbségi sorba
a keletkezô új államokban.
De hogy is kezdôdött, honnan indult el az a folya-
mat, amely Párizsban a Nagy és Kis Trianon palo-
tákat összekötô csarnokban a békeszerzôdés alá-
írásáig vezetett? Az elsô magyarázat: a százötven
éves török hódoltság idején az országot olyan erôs
demográfiai sokk érte, melyet kezelni csak a kü -
lönbözô nemzetiségek betelepítésével lehetett,
hiszen nem maradtunk elegen az ország működte-
téséhez. A betelepített nemzetiségekben egy idô
után felerôsödtek az önrendelkezési törekvések,
az autonómia iránti vágy, melyek aztán folyamatos
szemben állást jelentettek az aktuális hatalommal.
A másik magyarázat: az I. világháború kirobbaná-
sával kezdetét vette a hatalmi elképzelések a való-
di, vagy vélt érdekek érvényesítése, mely félelmet,
ellenérzést váltott ki, így összefogásra sarkallta a
szomszédos országok vezetôit.
A békeszerzôdés elôtt a Magyar Királyság területe
325 411 km2 volt, lakosainak száma 20 886 000 fô. 
A szerzôdés következményeként az ország terüle-
te 92 863 km2-re, míg lakosainak száma 7 615 000
fôre csökkent. Leírni, elolvasni, és hallani is bor-
zalmas a fenti statisztikai számokat, melyek mögött
egy nemzet tragédiája húzódik. Rokonokat, csalá-
dokat, településeket tépett szét a hamis statisztikai
adatok, tájékoztatók alapján meghozott döntés.
Általánosan elfogadott jogelv, hogy egy nép vagy
nemzet a vezetôk bűneiért és törvénysértéseiért
nem felel. Ugyanakkor az I. világháborúban való
részvétel miatt Magyarország esetében nem az
ország vezetôit, hanem a magyar népet büntették
meg, ezeken túlmenôen Magyarországot hatalmas
összegű kártérítés megfizetésére kötelezték. 
A szerzôdéshez csatolt Kisebbségi Záradék szerint
a szerzôdést aláíró felek kötelezettséget vállaltak 
a területükön élô valamennyi nemzetiség emberi
jogainak maradéktalan biztosítására. Kegyetlen
tény az elcsatolt területen élôk más területekre
való kitelepítése, internálása, deportálása. Temp -
lomrombolások, a vallásszabadság semmibe véte-
le, a nyelvhasználat korlátozása, a kultúra gyakor-

lásának tiltása. Mindezzel a szomszédos államok
szerzôdésszegést követtek el.
A Kisebbségi Záradékban foglaltak betartását
soha senki nem ellenôrizte. A záradékban foglaltak
betartása a Magyarországgal határos államok
részérôl 1920. évtôl kezdôdôen nem érvényesült.
A kisebbségeket ért atrocitások következménye az
is, hogy több mint 100 ezer magyar az elcsatolt
területekrôl gyakorlatilag eltűnt. Ez emberiség elle-
ni bűntett miatti felelôsséget is felveti. 
Soha nem gyógyuló lelki sebeinken túl rendkívü -
liek a veszteségeink. Arany, ezüst, sóbányáink 
ha tárainkon túl rekedtek, Szénbányáink nyolcvan
százaléka is. Az erdôk kilencven százaléka került
az utódállamokhoz. Vasútvonalaink megszakadtak,
eltűnt térképünkrôl Fiume, egyetlen tengeri kikö-
tônk. 
A Szerzôdést aláíró államok közül több országnak
a helyzetében változás állt be azóta. A Szovjetunió,
mint egységes állam megszűnt. Jugoszlávia, mint
a Szerzôdést aláíró másik állam szintén. Ahogy
Csehszlovákia is. E változások miatt a szerzôdés
jogi értelemben sem tekinthetô érvényesnek. 
A magyar delegáció a tárgyalásokon nem vehetett
részt. Csupán akkor volt jelen, amikor a meghozott
ítéletet, határozatot a részére kézbesítették. Ekkor
közölték velük, hogy csak akkor lehet tagja orszá-
gunk a Népszövetségnek, ha a határozatot tudo-
másul veszi.
Borzalmas lehetett az ország, a nép hangulata,
amikor tudatosult mindnyájukban, hogy mégis iga-
zak azok a hírek, melyek szerint megcsonkolták,
megnyomorították, lélekben megölték országun-
kat, ennek ellenére itt vagyunk, több mint kilenc
évtizeddel Trianon után is élünk, létezünk, bizonyít-
va a világnak, hogy a magyar életképes, tehetsé-
ges nemzet.
Teleki Pál örök érvényű, ma is aktuális gondolatait
idézve: „Én nem hiszem, hogy reményvesztetten
kellene itt állnunk. Ebben a nemzetben életerô
van. Ez a nemzet élni akar, ez a nemzet dolgozni
akar. Ez a nemzet megmutatta azt, hogy önmagát
fegyelmezni, rendben tartani tudja. És ez az egyet-
len, amibôl a demarkációs vonalon túl lévô honfi-
társaink erôt meríthetnek a mi egyetértésünkbôl,
és megerôsödésünkbôl.”
Isten áldja Magyarországot! 

Lombár Gábor
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A digitális oktatás elrendelésével
több fontos esemény és alkalom
megünneplése is elmaradt az
iskolánkban. Az eddigiektôl me -
rôben eltérô, újfajta rendszer be -
vezetésével más dolgokon volt 
a hangsúly, a megemlékezések,
ünneplések most háttérbe szorul-
tak. Így a tanév vége felé köze-
ledve lassan fellélegezhetünk, tel-
jesítettük ezt a különleges idôsza-
kot. Kihívás volt ez a pedagógu-
soknak és kihívás volt ez a szü-
lôknek is. Az elmúlt három hó -
napban pedagógus szerepet
kap tak a szülôk, így mindenki

test közelbôl tapasztalhatta meg,
mennyi munkával jár egy (vagy
pláne több) gyermek minôségi
oktatása. 
Bár a tanító nénik és bácsik, a
tanárnôk és tanárurak most fizi -
kailag nem voltak nap, mint nap 
a gyerekekkel, a kezüket nem
engedték el. Távolról is ugyan-
olyan odafigyeléssel és kitartás-
sal segítették a gyermekeink fej-
lôdését, mintha az iskolában let-
tek volna. A lusta kisdiákot most
nem ôk noszogatták, az ügyese-
ket pedig nem ôk dicsérték.
Ehelyett számukra olyan kihívá-

sok adódtak, mint az év végéig
hátralévô tananyag átdolgozása,
a számonkérések új rendszeré-
nek kialakítása, a digitális, online
vagy távoktatás megszervezése,
valamint sok esetben az oktatási
feladatokkal küzdô szülôk támo-
gatása. Lehet, hogy most nem a
pedagógusok voltak a fôszerep-
ben, de nélkülük nem sikerült
volna teljesíteni a hátralévô tan-
évet. 
Június elsô vasárnapján a peda-
gógusainkat ünnepeljük. Idén a
hagyományos ünnepi műsor he -
lyett egy visszafogott, de ugyan-
olyan szeretettel teli köszöntést
szervezett nekik a Szülôi Munka -
közösség. Toronyi Molli elsô osz-
tályos és Toronyi Zsombor har-
madik osztályos tanulók verssel
köszöntötték iskolánk tanítóit és
tanárait, a virágokat Ferenczi
György harmadik osztályos ta-
nuló adta át nekik. 

Bárdi-Vörös Andrea
iskolai SZM tag

Köszöntô

Gratulálunk!

Az Emberi Erôforrások Minisz -
tériuma által meghirdetett, a
„Magyarország jó tanulója, jó
sportolója – 2019” címet kima-
gasló tanulmányi és sport ered-
ményeiért elnyerte és Prof. 
Dr. Kásler Miklós miniszter úr
elismerô oklevelét veheti át
Dömötör Marcell, iskolánk 8.
osztályos tanulója.
Eredményéhez gratulálunk! To -
vábbi jó tanulást és eredmé-
nyes sportolást kívánunk!

Nyilvános szentmisék
Május 24-étôl a püspöki rendelkezés értelmében korlátozásokkal, de ismét tartható 
hí vek jelenlétében szentmise.
Balatonfenyvesen a Szent Erzsébet templomban vasárnap 8 órakor,
Balatonfenyves-alsón a Szűz Mária Szíve templomban 915 órakor kezdôdik a szentmise.
Balatonkeresztúron a plébániatemplomban vasárnap 11 órakor,
Balatonmáriafürdôn a Nagyboldogasszony kápolnában 17 órakor kezdôdik a szentmise.
Egyelôre csak vasárnapokon lesznek nyilvános szentmisék.
A szentmisén való részvétel feltétele az orrot-szájat eltakaró eszköz használata (maszk,
kendô) illetve a min. 1,5 méter távolság tartása egymástól, áldozás elôtt pedig kézfer-
tôtlenítés!
Figyeljünk az elôírások betartására! Aki nem tartja be az elôírásokat, nem vehet részt a
szentmisén!
Köszönettel: Zsolt atya

Fonyód-Balatonfenyvesi
Református Missziói 
Egyházközség alkalmai:

Istentisztelet az Imaházban
(Bem utca 9.)

Június 14., június 28. 
15.30 óra

Családlátogatás, lelki gon-
dozás, beszélgetés kérhetô
az alábbi elérhetôségeken:

Lelkipásztor: 
Szabó Levente 30/2827481,
balatonlelle@reformatus.hu
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó mes -
ter vállalom régi tetôk felújítását, új
tetôszerkezetek ácsolását, fedését,
valamint belsô burkolást és gipsz-
kartonozást, kerti pihenôk, tera-
szok, kocsibeállók elkészítését.
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 végzettség-
gel, helyi lakosként segítek régi tár-
gyai értékének megállapításában,
ér téke sítési tanácsadással, díjtalan
kiszállással. Tel.: +36 30/939-1039
Bózsing György Dráva utca 70.

– Pernecz József ács-állványozó vál-
lalja régi tetôk felújítását, belsô te -
tôterek, falak burkolását, teraszok,
tornácok, autóbeállók, pa vi  lonok
készítését. Tel.: +36 70/347-0951.

– Pári Tamás villanyszerelô vállalom:
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. Tel.: +36 30/951-
6569.

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

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

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

– Fenyvesi Peca Pont 8646 Ba- 
 la   ton fenyves, Vörösmarty u. 43.
www.fenyvesipecapont.hu telefon:
+36 20/258-8600 Élôcsalik, etetô-
anyagok horgászbotok szerelékek
horgászfelszerelések.

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

– Építési műszaki ellenôrzést vagy
fe le lôs műszaki vezetést, építési 
e-napló-vezetést szakmagyakorlási
jogosultággal vállalok: telefon: +36
70/456-7216.

– Tanárnô, tanítványokat vállal ma -
tematika, kémia, fizika tantárgyak-
ból. 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, má-
zoló. 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 mosógép,
1 db centrifuga új állapotban, 1 db
gáz szieszta palackos, 1 db fa csó-
nak 1 pár evezôvel, 1 db olajradiá-
tor. Tel.: 85/360-399.

– 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 ép ít -
hetô. Vala mint két medencés mo -
so gatótálca, krómozott. Szô nye -
gek, párnák, plédek, pehelypaplan,
függönyök. Telefon: +36 20/917-
4300.

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

– Eladó 2 db heverô, 2+1+1 dara-
bos ülôgarnitúra, 1 db gáztűzhely,
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 fe -
hér székkel, 1 db benzines köze-
pes fű nyíró fűgyűjtô nélkül. 1 db
benzines nagy fűnyíró fű   gyűjtô- 
vel, 1 db szobabicikli, 3.60-as me-
 rev falú úszómedence lét rával
együtt, 1 db mű rattan kerti tá roló
doboz, 1 db futball kapu hálóval
együtt, 1 db 1000 W reflektor. Tel.:
+36 30/549-4851.

– Szeretettel várok minden szé pül ni
vágyó Hölgyet, Fonyódon az Ady
Endre. u. 7. szám (cipôbolt mellett)
alatti Angelit szépségszalonba.
Anti-aging kezelések, 3D műszem-
pilla építés, al kalmi smink, Szôr te -
lenítés, Plas ma G kezelés (hegek,

striák, aknék és rosaceás területek
kezelé sére). Hétfôtôl szombatig
9–18:00-ig bejelentkezés a +36
70/515-5463 telefonszámon vagy
Face bookon keresztül le het sé ges.

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

– Házkörüli munkákat, fűnyírást vál-
lalok. 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 szekrény,
polcos üvegajtós szekrény, fésül-
ködô asztal. Telefon: +36 30/482-
5155.

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

– 3 darabból álló világoskék konyha-
bútor rozsdamentes mosogatóval,
üveges felsô szekrénnyel eladó.
Ajándék: kinyitható konyhaasztal,
2 db szék. Telefon: +36 30/362-
8919.

– Eladó: fotelek, székek – hozzá való
asztalok 1000 Ft/db egységáron; jó
állapotban lévô heverô 3000 Ft.
Tel.: +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.

– PEOGEOT Qab-50 felújított terep
robogó 2007-es, valamint YAMA-
HA-125/50 2006-os nagyrobogói-
mat eladom. Tel.: +36 70/602-
5203.

– Új, fenyvesi gázóra szekrény hoz zá
való állványzattal Potecz ÁFA-s
számlával érdekmúlás miatt el adó.
Tel.: +36 70/602-5203.

– Eladó sarok ülôgarnitúra (215×220),
új sövényvágó, kenyérsütô, rozs-
damentes edénykészlet (16 db-os),
12 személyes evôeszköz, Zsolnay
süteményes készlet, szekrény, do -
hányzó asztal, 2×3-as szônyeg,
XXL-es bôrdzseki. Telefon: +36
20/445-9730.

– Fenyvesen eladó: 1 db kéményes
gázkonvektor Lampart 4 kw, kiváló
állapotban. Érd.: +36 20/491-9702.

– Bébiszitterkedést vállalok az egé-
szen piciktôl a kisiskolás korú gye -

AP RÓ
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rekekig a hét bármely napján.
Keress nyugodtan a Face book on:
Lelkó Bora, vagy az alábbi e-mail
címen: borilelko@gmail.com.

– Eladó: 6 db kényelmes kialakí -
tású, króm vázas szék, szürke tex-
til bôr kárpittal és 1 db 3 lángos
MORA gáztűzhely. Érd.: +36
20/383-5206.

– Eladó: 1.4-es, benzines VW Poló.
Érd.: Balatonfenyves, Gó lya u.
11., +36 20/399-5045.

– Életjáradéki szerzôdést kötnék
egyedülálló, idôs személlyel. Tel.:
+36 20/457-4520.

– Takarítónôt keresek Balaton feny -
vesre júniustól szeptember végé-
ig. Érdeklôdni: +36 20/952-0265.

– Balatonfenyvesi mosodánkba nôi
munkatársat keresünk: május 1-tôl
szeptember 30-ig illetve június 
15-tôl augusztus 30-ig, diákok
jelentkezését is várjuk. Érdeklôd-
ni személyesen Balatonfenyves
Út törô utca 84. szám alatt, illetve 
a +36 20/333-7214 vagy +36 20/
954-1631-es telefonszámokon.

– Eladó Balatonfenyvesen: újszerű
állapotú, bôr, mustársárga színű
2×2 m-es sarokkanapé. Tel.: +36
30/204-4203.

– 1200 db válogatott, használt tatai
hornyolt cserép 20 Ft/ db áron el -
vihetô Balatonfenyvesen. Telefon:
+36 30/976-9586.

– Nyílászárók, redônyök, szúnyog-
hálók beépítése, javítása kedvezô
áron, ingyenes felméréssel. Tel.:
+36 30/305-6287, www.balaton-
redony.webnode.hu.

– Nyílászárók, redônyök, rovarhálók
kedvezô árakon. Ingyenes felmé-
réssel akár beépítéssel is. Tel.:
+36 70 221-8304, 
e-mail: herszil 2020@ gmail.com.

– Szüretelô kád, szôlôdaráló, szôlô -
prés, boroshordó és alumínium
to  lólétra eladó. Tel.: +36 30/916-
9024.

– Eladó egy új állapotban lévô kere-
kesszék és egy német gyártmá-
nyú nôi bicikli. A kettô együtt 
50 000 Ft. Tel.: +36 30/853-2422.

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

Júliusi számunk lapzártája
2020. június 30.

Újra ovi és 
bölcsi!
A kormány rendeletei elsô körben
azt engedélyezték a számunkra,
hogy ügyeleti rendszerben fogadjuk
vissza a gyermekeket az óvodába,
bölcsôdébe. Meghatározták a cso-
portonkénti öt fôt, mely a mi ese-
tünkben tizenöt gyermeket jelentett.
Azokat a kicsiket fogadhattuk, akik-
nek mindkét szülôje dolgozott és a
gyermek elhelyezése gondot jelen-
tett a számukra. Május negyedikén
lépték át az elsôk az óvoda kapuját,
emlékszem, ez egy hétfôi nap volt.
Szer dán már biztos voltam benne,
hogy a három csoport a megenge-
dett létszámmal péntekre megtelik.
Olyan nagy volt az igény és az
érdeklôdés a nyitásra, hogy kétszer
ennyi ilyen kis létszámú csoportot 
is meg tudtunk volna tölteni.
Furcsa volt a távolságtartásra való
felszólítás, számunkra teljesen el -
képzelhetetlen volt az érintés, ölelés
nélküli vigasztalás – az óvoda nem
működhet testi kontaktus nélkül!
Persze otthonról azért hozták ma -
gukkal a gyermekek az ismereteket,
tudták, hogy ez egy sajátos helyzet.
Két hétig működött az intézmé-
nyünk ebben a formában, majd egy
újabb rendeletben fogalmazódott
meg, hogy a járvány elôtti állapo-
toknak megfelelôen és az akkori 
feltételekkel kinyitnak az óvodák,
bölcsôdék és bárki igénybe veheti
az óvo dai bölcsôdei ellátást.
Az óta vidáman éljük a mindennapo-
kat, szinte teljes létszámmal, foko-
zott fertôtlenítéssel, a higiéniai elô -
írások megtartásával. 
Sajnos le kellett mondanunk több
olyan programunkról, mely megha-
tározói voltak a nevelési évünknek:
anyák napja, gyermeknap, kirándu-
lás, ovi-foci fesztiválok, évzáró ün -
nep ség és ballagás.
A kényszerszünet alatt is tartottuk a
kapcsolatot a szülôkkel, gyerme -
kekkel és igyekszünk visszacsem-
pészni néhány elemet a korábbi
programokból is. Gyermeknapra
apró ajándékkal kedveskedtünk a
kicsiknek a szülôi munkaközösség

támogatásával és a ballagáson is
törjük a fejünket, hogyan tudnánk
méltóképpen elköszönni a nagy-
csoportos gyermekeinktôl. Biztos
vagyok benne, hogy megtaláljuk 
a módját annak, hogy átvehessék 
a monogramjukkal ellátott kisfenyôs
ballagási tarisznyát, melyeket az
Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület
tagjai a karantén idején már elkészí-
tettek gyermekeink számára. Kö -
szönjük munkáját: Ángyán Jánosné
Annának, Török Ferencné Katinak,
Somogyi Istvánné Ilusnak, Sipos
Gézáné Ibolyának, Konyovits Teo -
dórának, László Lajosné Irén ké nek
és Balázs Dezsôné Zsuzsának!
Természetesen a nyár folyamán is
lesz ovi/bölcsi, hiszen a szülôk
igényt tartanak a segítségünkre. 
A munkahelyeken is újraindult a 
termelés, szolgáltatás, anyukák és
apukák felélték szabadságaik jelen-
tôs ré szét. A fenntartóval egyeztet-
ve, egy-két hét leállási idôvel azon-
ban mindenkinek számolnia kell
majd, hiszen alaposan fel kell ké -
szülnünk a következô nevelési évre,
mely reményeink szerint már a
megszokott menetrend szerint zajlik
majd! (H. Sz.)

Az újrakezdés első napja
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Nyári programok
Fenyvesen 
újratervezve
Ahogy az elôzô havi újságban emlí-
tettem, a koronavírus-járvány a tu-
rizmus számos szegmensében újra-
tervezésre késztette az ebben az
ágazatban dolgozókat, vállalkozó-
kat, szolgáltatókat. Egyesületünkben
sincs ez másképp.
Kutatások szerint heti minimum két
óra a természetben egészségesebbé
és boldogabbá tesz minket. A tiszta,
virágillatú levegô, a lombsusogás
vagy a különbözô madárfajok „hang-
zavara” rövid idô alatt kikapcsolja a
kirándulót a hétköznapok stresszé-
bôl, nyugtatja az idegrendszert,
energiával tölt fel. A Fehérvízi Láp ter-
mészetvédelem alatt álló, érintetlen
területének meglátogatása pedig
akár hosszú távra meghatározó
élményt, vagy egy új, a természet és
a természetjárás iránt fellobbanó
szerelem kezdetét is jelentheti. A tu -
risták új elvárásainak megfelelôen
ezért frissítettük a vezetett Nagy -
berek Túráinkat, amelyeket jó szívvel
ajánlunk a család minden tagjának,
baráti társaságoknak, diákcsopor-
toknak, illetve céges csapatépítô
vagy családi napokhoz.
Gyalogos vagy nordic walking túra
kisvasutazással a Fehérvízi Láphoz:
A túra garantált programként, már
két fô jelentkezése esetén vasárna-
ponként indul. Elôzetes egyezte- 
tést követôen más napokon is igény-
be vehetô. Indulás a 10.55-ös vonat-
tal Balatonfenyves GV állomásról
Imre majorig, onnan gyalogtúra Pál -
ma jo rig, pihenôvel és a berek élô-
világának megfigyelésével a Fehér -
vízi Lápnál. A gyalogos táv kb. 7 km,
szintkülönbség nincs, ezért akár
kisebb gyermekkel (4-5 éves kor- 
tól) is teljesíthetô. Pálmajortól ismé -
telten a keskeny nyomtávú vasúton
indulunk vissza 13.46-kor Ba laton -
feny vesre (alternatív leszállási lehetô-
ség és kézműves piac látogatás

Imre majorban). A túra ára 2100 Ft/fô,
mely a vonatjegy árát is tartal- 
mazza.
Kerékpáros túra a Fehérvízi Láphoz:
A három órás túra alatt Balaton feny -
vesrôl részben aszfaltozott, részben
jól járható földúton kerékpározunk ki
a Fehérvízi Láphoz. A lápnál gyalo-
gosan, a kerékpárokat tolva vagy
biztonságosan leállítva, rövid sétát
téve megfigyelhetjük a berek külön-
leges növény- és állatvilágát. A túra
ára saját kerékpárral 1800 Ft/fô.
Kérésre egyesületünk elektromos
kerékpárjai is igénybe vehetôek, ez
esetben a túra ára 3800 Ft/fô.
Természetesen a gyermekekrôl sem
feledkezünk meg 2020 nyarán. 
A Kultkikötô szervezésében július 
3-tól heti három délelôtt újra Mesés
Kikötôvé varázsoljuk a Kertmozi terü-
letét: gyermekszínházi elôadások,
bábelôadások, gyermekkoncertek,
premier műsorok várják majd a legki-
sebbeket.
A Kultkikötô péntek esti programjaira
a felnôtteket várja majd fôszezon-
ban, minôségi szórakozást nyújtó
pódiumestekkel, stand up fellépôk-
kel vagy zenés produkciókkal.

Esti szórakozásként a reneszánszát
élô kertmozizás élményét nyújtjuk
mindazoknak heti három alkalom-
mal, július és augusztus hónapok-
ban, akik filmvetítéseinkre váltanak
jegyet. Filmkínálatunkkal igyekszünk
a különbözô igényeket kielégíteni:
családi vígjátékok, romantikus fil-
mek, művészfilmek vagy akcióban
bôvelkedô izgalmas mozik közül
válogathatnak július elejétôl a moz-
gókép rajongói.
Reményeink szerint az idei évben is
számos gyermek vagy ifjúsági tábor-
nak ad otthont településünk. Az itt
pihenô ifjú művészek – táncosok,
zenészek, kézműves alkotók – elô -
sze retettel mutatkoznak be a Ze ne -
pavilonnál, szeretettel várjuk ôket
idén nyáron is!
Nyári programjainkról részletes infor-
mációt heti rendszerességgel jelen-
tetünk meg online és hagyományos
nyomtatott módon: plakátokon, szó-
rólapokon, melyeket a település több
pontját beszerezhet, vagy lájkolják
facebook oldalunkat folyamatosan
friss információkért: 

www.facebook.com/fenyvesinyar 
(SB)

fotó Jaberits Zsolt
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Gyógyszertárak 
ügyeleti rendje

2020. június 1–7.
Turul Gyógyszertár 
2020. június 8–14.

Magyar Korona Gyógyszertár
Balatonlelle

2020. június 15–21.
Három Királyok Gyógyszertár

Balatonboglár
2020. június 22–28.

Mária Gyógyszertár Balatonlelle
2020. június 29–július 05.
Arany Kígyó Gyógyszertár 

Balatonboglár
2020. július 6–12. 

Isteni Gondviselés Gyógyszertár
Fonyód

Ügyeleti idô zárástól 
az alábbi idôpontokig

2020.01.01–06.30. 
H–P 20:00 óra, 

szombat:14:00 óra, 
vasárnap és ünnepnapokon:

12.00 óra

2020.07.01–08.31. 
H–V 22:00 óra,

2020.09.01–12.31. 
H–P 20:00 óra, 

szombat:14:00 óra, 
vasárnap és ünnepnapokon:

12.00 óra

Köszönet 
az idôsek névében

A koronavírus okozta bezártság
ideje alatt nekünk idôseknek
nehéz lett volna segítséget kérni,
mivel könnyebb adni, mint kérni.
Erre nem is volt szükség, jött a
segítség barátoktól, ismerôsök-
tôl, a gondozóktól, a postástól, 
az önkormányzattól, a Polgárôr
Egyesülettôl és a falugondnoktól.
A Polgárôr Egyesület is sok egye-
dülálló, idôs ember bevásárlásá-
ban segített.
A Szeretet Himnusz szavaival
szeretném megköszönni a sok-
sok segítséget, idôs társaim ne -
vében.
„A Szeretet nem tud határokat,
Mindenkit, mindent magához ölel.”
Köszönjük!    

Banitz Józsefné

Dr. Veress Zsolt 
a járványról
– Hány koronavírusos beteggel találko-
zott doktor úr a most lejáró három hó -
napban?
– Egyetlen eggyel sem. Fenyvesen
nem kapta el a kórt senki. Sôt. Gya -
korlatilag az egész térség intakt ma -
radt. Egy igazolt eset volt mindössze,
Lellén. Gyanús esetek azért elô- elôfor-
dultak. Alig néhány tesztet csináltattam
itthon, senkit nem találtunk fertôzött-
nek. Néhányaknál, akik Németor szág -
ból jöttek hozzánk, más rendszerben
mutattak negatív eredményt a tesztek.
Nekik egyébként kötelezô volt a két hét
karantén.
– Védôfelszerelések? Jutott Feny ves -
nek az állami készletekbôl?
– Ami engem illet, személy szerint – te -
kintve, hogy elmúltam hatvanöt, és így
nem is kerülhettem kontaktusba a be -
tegekkel –, nem szorultam rá a vé de -
lemre. Csak annyira, mint bárki más 
az országban. Amúgy azt gondolom, a
tá volságtartás a fontosabb, a maszk
ér téke korlátozott. Jó, ha van, persze. 
A mi praxisunkban a teljes védôöltözet
nem jelent meg, nem volt rá szükség.
Nyugat-európai kolléga, akivel szinte
naponta konzultáltam – magyar orvos –
mesélte, öt napig tanították az ápoló-
kat, hogyan kell felvenni és levenni
ezeket a darabokat. Amennyire tudom,
nálunk nem volt ilyen tanfolyam. De a
lényeg: úgy csengett le itt, a mi térsé-
günkben az epidémia, hogy nem volt
szükségünk különösebb védelemre.
– Érdekel, mit mutat Veress doktor ellá-
tási körzetében a statisztika, ha azt a
kérdést teszem fel, hányan betegednek
meg ebben a praxisban szokásosan
évrôl-évre az influenzában?
– Százas nagyságrend a jellemzô egy
szezonban, szokásosan hetente har-
minc-negyven fertôzöttel találkozom

ilyenkor. A Covid gyakorlatilag nem 
influenzaszerű vírus. A tüdô elpusztítá-
sa tulajdonképpen nem szövôdmény.
Az maga a betegség. Az influenzának
viszont sokféle szövôdménye alakulhat
ki. S lehet köztük végzetes is. Ha az
lenne a kérdés, hogy több beteg hal-e
meg influenzában, mint Koronavírus
fertôzésben, a válasz igen. Egészen
biztosan több. De a szövôdményében.
Valamilyen bakteriális felülfertôzés kö -
vetkeztében.
– Hogy fogadta, viselte, kezelte Feny -
ves, az emberek, azt a helyzetet, ami
kialakult?
– Meglepôen jól. Hozzáteszem, az
egész ország. Ami nagyon jó dolog.
Egyértelműen hozzájárult ahhoz, hogy
nálunk nem volt robbanás. Balogh
Sándor professzor publikációjában
pon tosan írta le a történtek tanulságát.
Az, hogy a krónikus betegek tömege-
sen megjelennek a rendeléseken, nem
gyógyít. De másokat megbetegíthet.
Nem kell minden nap a körzeti orvos-
sal méretni meg a vérnyomásukat. Rá
kellett döbbennünk arra, hogy hetven
éven át az egészségügyi alapellátást
ebben az országban a betegek irányít-
ják. Svédországban olyan nincs – és
sok helyütt másutt Európában se –
hogy bemegyek a körzeti orvoshoz,
mert éppen arra jártam. Telefonon
megbeszélik az idôpontot, amikor
bejön vizsgálatra, nap, óra, perc, a te -
lefonon vagy akár audiovizuálisan
megmutatott panaszokat – kiütés,
fekély képen – figyelembe véve. Ebben
a mostani három hónapban Feny ves -
rôl senki nem került kórházba. Min -
denkivel mindent végig beszéltem, az
ajánlott terápia működött. Termé sze -
tesen, ha a helyzet indokolja, mentôt is
lehet kérni. Mint ahogy ez néhány eset-
ben meg is történt. De az akut ellátás
nem az éjjel-nappal nyitva tartó körzeti
rendelô személyzetének a dolga. Tele
az internet üzenetekkel, a kollégák hat-
van-nyolcvan helyett két-három páci-
ens személyes ellátását kellett elvégez-
zék. Az évtizedek alatt kialakult, eddig
működtetett rendszer, amikor tömegek
ostromolják a rendelôt, lehetetlenné
teszi, hogy a nagyon is fontos szürô-
vizsgálatokra jusson rendszeresen idô.
Talán tanulunk valamit most. Nem baj
az sem, hogy egy súlyos járvány tanít
meg másként gondolkozni az alapellá-
tásról. Telefonos bejelentkezés, inter-
netes konzultáció, ha testi vizsgálatra
van szükség, idôpont kijelölése – ez az
eljárásrend talán hatásos lenne a jár-
vány nélküli hétköznapokon is, s az
egészségügyet, de a betegeket is sú -
lyos gondoktól szabadítaná meg.
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