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Történelmi személyekrôl nehéz írni. Sok ember
úgy gondolja, hogy mindig elô kell hozakodni valami új ténnyel/eseménnyel (félve az ismétléstôl),
ami „megdobja” az ünnep hangulatát. Mások egyszerûen felsorolják az illetô személy életének
fôbb állomásait, mit sem törôdve azzal, hogy
van-e esetleg közük ahhoz a történelmi valósághoz, amiben élünk. Aztán vannak olyan „értelmezôk”, akik egy mesterséges világot kreálnak a történelmi személy köré, amelyben szinte el is tûnik.
Persze, lehet vitatkozni
azon, hogy mi a „történelmi
valóság”, van-e egyáltalán;
a legfôbb kérdés azonban
az, hogy az adott történelmi személy kapcsolatba
hozható azzal a „mával”,
amiben élünk. S – ebben
az értelemben – Szent István király érdemei elvitathatatlanok.
Akkor született, amikor a
magyar nép súlyos válságba került. A fejedelmek
ugyanis a vészes és szörnyû kalandozások után,
amelyekkel a nyugati országokat pusztították, arra
kényszerültek, hogy keressék a szomszédos 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 történelmi „vérkeringésébe”, másrészt ez egy olyan
államforma kialakításával járt, amely lehetôvé
tette az egységes nemzetté válást.
Országot alapítani nem könnyû feladat. Az alapítás azt jelenti, hogy a történelem kavargó-viharos
tengerébôl kiemelkedik egy sziget, ahol az ember
biztonságban érezheti magát, s nyugodtan építkezhet. A fiatal magyar király nemzetének megmutatta és kijelölte azt az utat, amely nemcsak az
anyagi javak bôségéhez, hanem magasabb értékû kincsekhez, vagyis a lelki mûveltséghez és a
természetfeletti kegyelemhez vezet. Az elôbbit
a hatékony és erôs államszervezet és közigazga-
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tás, az utóbbit a keresztény szellemiség „biztosította”.
Vármegyerendszere és egyházmegyéi határai
– kisebb-nagyobb módosításokkal ugyan –, de
egészen a 20. századig fennmaradtak. 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 pannonhalmi, Szent Mártonról elnevezett monostort, létrehozta
a veszprémi és pécsváradi
monostorokat, elôsegítette
különbözô egyházi intézmények létrejöttét, amelyek
egyben gazdasági-szociális központok is voltak.
Történelmi érdeme abban
áll, hogy megvalósította a
nemzetépítô állam koncepcióját. Igazi államférfi
volt, akinek tevékenysége
nemcsak a jövendô nemzedékre hatott, hanem
mindig vissza lehetett térni
mûvéhez, ha az ország
válságba került. Szent István király keménykezû
uralkodó volt, de nagyon
jól tudta azt, hogy a széthúzás, a kóbor, vad szabadság csak a pusztulásba vezet. Hite és ennek
megfelelô életmódja nem volt puszta formalitás,
hiszen – sokszor az ország nehéz gazdasági
helyzete ellenére is – támogatta a keresztény
szellemû tudományokat és mûvészeteket.
S közben e küzdelmes, de sikeres élet tele volt
tragédiákkal: öt gyermekét (közöttük a legnevesebb Szent Imre herceg) kellett eltemetnie. Életének 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 Szûz Máriára) építi, s
(Mt 24, 26): „szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dôlt
össze, mert sziklára épült.” (Bolla István)
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy Balatonfenyves Önkormányzat Képviselô-testületének a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete alapján a gyûjtôedényt a szállítást megelôzô
egy nappal korábban lehet csak a közterületre kihelyezni. A hulladék nem megfelelô idôben történô kihelyezése
rontja a település tisztaság képét.
Balatonfenyves környezetének és tisztaságnak megóvása közös érdekünk, kérjük, tegyen Ön is érte!
Tájékoztatásul ismételten közöljük a szállítási napokat:
SZÁLLÍTÁSI NAP
VEGYES KOMMUNÁLIS

HÓNAP

ZÖLD

NAPPAL

AUGUSZTUS

ÉJSZAKA

PAPÍR, MÛANYAG

ÜVEG

3, 5, 7, 10, 12, 14,
17, 19, 21, 24, 26,
28, 31

10, 24

10, 24

5, 19

7, 14, 21, 28

21

21

2, 16, 30

SZEPTEMBER

Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt
háziorvos
Hétfôtôl – péntekig 8–11 és 13–14 óra között

Gyermekorvosi rendelés
Dr. Merényi Éva
gyermekorvos
Hétfô, Szerda, Péntek 12.30–13.30 óráig

Ügyeleti ellátás
Munkanapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig,
Hétvégén és ünnepnapokon a nap 24 órájában.
Cím: Egészségügyi Kht. Fonyód, Szent István u. 23.
Tel.: 85/360-050

Római katolikus miserend
2015. június 21-tôl
Szent Erzsébet Plébániatemplom:
(Kölcsey u 79.)
szombat: 19 órakor vasárnap: 8 órakor és 10 óra 30-kor
Szûz Mária Szíve templom:
(Fenyves-Alsó, Templom köz 1.)
péntek: 18 órakor vasárnap: 9 órakor
Szent Anna kápolna:
(Alsóbélatelep)
vasárnap: 11 óra 45-kor

A Községi Könyvtár nyitvatartási ideje
június 22-tôl augusztus 19-ig:
Hétfôtôl, péntekig: 10–12, 14–18 óra
telefon: 85/560-330
e-mail: konyvtar@balatonfenyves.hu
A Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület és az
Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület szüreti felvonulását szeptember 12-én, szombaton rendezi meg.
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SZELEKTÍV

GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE 2015
Augusztus 3–9.
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves
Augusztus 10–16.
Magyar Korona Gyógyszertár Balatonlelle
Augusztus 17–23.
Három Királyok Gyógyszertár Balatonboglár
Augusztus 24–30.
Mária Gyógyszertár Balatonlelle
Augusztus 31–szeptember 6.
Arany Kígyó Gyógyszertár Balatonboglár
Szeptember 7–13.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár Fonyód
Ügyeleti idô zárástól az alábbi idôpontig:
2015.07.01.–2015.08.31.: H–V: 22 óra
2015.09.01.–2015.12.31.: 20 óra,
Szombat: 14 óra, vasárnap és ünnepnapokon 12 óra

A Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ
idén is megszervezi ruhabörzéit Balatonfenyvesen, a
Kölcsey u. 30. sz. alatt.
Idôpontok:
augusztus 13. (csütörtök) 9:30 órától – 11:00 óráig,
szeptember 10. (csütörtök) 9:30 órától – 11:00 óráig,
október 15. (csütörtök) 9:30 órától – 11:00 óráig,
november 12. (csütörtök) 9:30 órától – 11:00 óráig,
december 10. (csütörtök) 9:30 órától – 11:00 óráig.
Fonyód–Balatonfenyves Alapszolgáltatási központ
Telefon: 85/560-212
E-mail: alapszolgaltatas@fonyod.hu
Nyitva: H–Cs 8–16, P 8–14:00 óráig

Szeptemberi számunk lapzártája
2015. augusztus 20.
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Erdélyország,
te csodás!
Gyermektábor Zeteváralján
2015. július 5–10.
Hosszú, fárasztó út után érkeztünk
meg Székelyföldre, Zeteváraljára,
ahová lengyel testvértelepülésünk
diákjaival együtt már harmadik alkalommal látogattunk el. A völgyben
megbúvó Zetevár Panzió igazán
ideális körülményeket biztosított a táborozáshoz. Kényelmes faházak, az
udvarban medence, a közelben focipálya szolgálta a szórakozásunkat.
A konyhán jobbnál-jobb falatokkal
kényeztettek bennünket.
A négy napon rengeteg programon
vehettünk részt. Megérkezésünk
másnapján egy nem mindennapi,
Európában is ritkaságnak számító
víztározót nézhettünk meg. Abban
az élményben is részesültünk, hogy
sétálhattunk a völgyzáró gát alagútjaiban, és kedvünkért a zsilipet is
megnyitották. Mûködés közben figyelhettük meg a vízi erômû mûködését. Ezt követôen ellátogattunk a helyi faipari üzembe és sátorgyárba,
ahol megismerkedhettünk a különleges, rendezvénysátrak készítésének
folyamatával és a nálunk is népszerû
sörpadok gyártásával. Emlékül színes, egyedi tornazsákokat kaptunk.
Ebéd után végre megtörtént, amire
egy éve vártunk, eljöttek hozzánk erdélyi barátaink. Velük együtt hallgattuk meg polgármesterünk, Lombár

Gábor rövid elôadását. Késô délután,
a rekkenô hôségben embert próbáló
hegymászó túra várt ránk.
Másnap a Gyilkos tónál és a Békás
szorosban kirándultunk.
Szerdán a Gyimesek vonulatait és
völgyeit csodálhattuk meg. Bámulattal hallgattuk a történetet az ezeréves
határról a 30-as ôrháznál, és egy
meredek lépcsôsoron felmásztunk a
Rákóczi vár maradványaihoz is. Megérintett bennünket hazánk történelme. Hazafelé a csíksomlyói zarándokhelyet is útba ejtettük.
Kirándulásunk utolsó napján a székelyek szent hegyére, az 1801 méter
magas Madarasi Hargitára másztunk
fel, ahol a sok-sok kopjafa között

Ezüst minôsítést kapott
a Kiscsónak Tánccsoport

2015. július 11-én Balatonberényben
rendezték meg az AMATÔR NÉPTÁNCEGYÜTTESEK MÛVÉSZETI
FESZTIVÁLJÁNAK MINÔSÍTÔ VERSENYÉT.

Négy korcsoportban lehetett nevezni
gyermek, ifjúsági, felnôtt és szenior
kategóriában. A fellépô együttesek
Zalaegerszeg, Szekszárd, Fonyód,
Balatonszentgyörgy, Buzsák, Mike és
Balatonfenyves településekrôl érkeztek. Balatonfenyvest a KISCSÓNAK
TÁNCCSOPORT képviselte, mely a
szenior kategóriában indult. Mûsorukban egy „Leánykarikázó”-t láthatott a közönség és a zsûri, melynek
elnöke a Táncmûvészeti Fôiskola tanára volt.
Értékelésükben kiemelték a szép
megjelenést, a pontos lépéskombinációt, a szép ritmusváltásokat, a táncosok tartását és a tánc dinamikus
felépítését. Mellette kritikaként el-

megtaláltuk a balatonfenyvesi címerrel díszített emlékkövet is. Érthetô,
ha úgy éreztük, repült az idô. Most
érkeztünk és már a búcsúestre kellett
készülôdnünk. Az estét ismét barátainkkal tölthettük vidám sütögetéssel, finom kürtôskaláccsal, de éreztük, hogy hamarosan vége. Mintha
az idôjárás is velünk szomorkodott
volna, kiadós záport kaptunk a nyakunkba.
Hajnalban fájó szívvel búcsúztunk
az ismerôs tájaktól. Várt ránk a hoszszú út.
Köszönjük mindazoknak, akik lehetôvé tették számunkra ezt a felejthetetlen utazást!
Fehér Dóra és Sólyom Diána

hangzott – építô jelleggel – hogy átfedések voltak a tájegységi táncok jellege között. Erre a jövôben jobban
oda kell figyelni a koreográfiát összeállítónak.
Végül is 20 induló mûsorszámból a
miénket EZÜST-re minôsítette a zsûri, ami nagyon szép eredmény. Sajnáljuk, akik valamilyen oknál fogva
nem tudtak velünk lenni; de lélekben
ott voltak és szurkoltak nekünk.
VISSZAVÁRJUK ÔKET!!!
Köszönet MINDENKINEK a szép
eredményért, hiszen csak mi tudjuk
mennyi munka áll mögötte. Köszönet
a bennünket elkísérô Egyesület tagjainak. A fellépôknek kívánok további
szép eredményeket, az Egyesület
tagjainak a nyárra jó pihenést.
SZÉP MUNKA VOLT!!
Baranyai Éva

3

fenyv_augusztus.qxd

2015.08.01.

16:34

FENYVESI ÚJSÁG

APRÓ
– „EZERMESTER-SZOLGÁLAT”
Tóth László Balatonfenyves,
Petôfi u. 185. Tel.: 70/602-5203.
e-mail:
tothLaszlo60@vodamail.hu
– Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújítását, új tetôszerkezetek ácsolását, fedését, valamint belsô
burkolást és gipszkartonozást,
kerti pihenôk, teraszok, kocsibeállók elkészítését. Balatonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.:
30/387-6573.
– MINDEN AMI VILLANYSZERELÉS! Farkas András villanyszerelô lakások, házak, irodák, üzletek, mûhelyek villanyszerelése. Fogyasztásmérô helyek készítése. Éves felülvizsgálatok. 30/275-1577,
e-mail: farek01@gmail.com
Balatonfenyves, Fenyvesi u. 214.
– Számítógépek javítását, karbantartását vállalom. Orbán János 70/379-8301.
– Kômûves és burkoló munkát
vállalok. Zrínyi Péter – 70/3349402.
– Szobafestést, tapétázást, hôszigetelést vállalok. Tel.: 30/9516569.
– Parketta lerakást, lakkozást, lakások, nyílászárók festésétmázolását, és egyéb ingatlan
körüli javítási és karbantartási
munkák elvégzését rövid határidôvel, jutányos áron, hosszú
távra is vállaljuk. „LA-ZO” házszerviz. Tel.: 30/403-0181 és
30/551-8359.
– SVÉD MASSZÁZS Frissítô
svéd masszázs képzett maszszôrtôl. A hét bármely napján,
saját otthonában. Hívjon bizalommal – 30/513-7804 –, s frissüljön fel testileg, lelkileg.
– Fûnyírást, kertrendezést vállalok. Nagy területet is. ifj. Fazekas Gyula, tel.: 30/355-8577
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HIRDETÉS
– Marcali Szegedi utcában 2 szoba összkomfortos lakás garázzsal eladó. Irányár: 8,5 millió. Érd.: 20/445-9730-as telefonon egész nap.
– Eladó 1 db hordozható 4 soros
cserépkályha, 1 db 3 égôs gáztûzhely, 1 sarok ülôgarnitúra.
Érdeklôdni a 20/211-7911-es
telefonszámon.
– 250 db jó állapotú Tatai cserép
eladó. Érd.: 85/460-011 az esti
órákban.
– Munkájára igényes takarítónôt
és kertgondozót keresek. Részleteket személyesen. Tömör
Tamás. 30/620-7980.
– Ha a kerttel akad gondja,
Schurcz megoldja! Kertépítés,
kertfenntartás, veszélyes fa kivágás. Tel.: 30/432-7073.
– Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklôdôket, hogy a Fenyves Termál 2008 Kft. a tulajdonában
lévô ingatlanán a 7-es út mellett
(volt go-kart pálya), megnyitotta piacát kedd, péntek, vasárnap napokon 6.00 órától
12.00 óráig.
– Tájékoztatjuk a sport és tenisz
kedvelôket arról, hogy május
15-tôl újra használatba és birtokba vehetôek a Berek-Teke
mögött meglévô és felújított teniszpályák, ahová szeretettel
várjuk a teniszezni, sportolni
szeretô vendégeinket. Idôpontfoglalás személyesen, vagy a
20/941-1937 telefonszámon.
– Lakható présház szôlôvel, gyümölcsössel a kisvonat mentén
Hátihegyen eladó. 30/9573170.
– SUPERAL ABC Balatonfenyves Fenyvesi u. 79. alatt vasárnap is nyitva tart!
– Tanárnô tanulói felkészítést vállal matematika és kémia tárgyakból. 70/541-3042.
– Balatonfenyvesen eladó kitûnô
állapotban, olcsón 2 db fotelágy
és 1 db mosogatószekrény cse-
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pegtetôtálcás, zománcozott.
Érd.: 20/491-9702 telefonon.
Eladó Keszthelyen 6 lakásos
társasházban I. emeleti 54 m2es cirkófûtéses, újszerû, még
nem lakott lakás. Fedett gépkocsi beállóval, a kastélyhoz közel. Érd.: 20/992-5103
Balatonfenyvesen külterületen,
a régi 7 es út mellett 1,4 ha rét
eladó. Érdeklôdni: 85/460-295
és 30/287-7852
Eladó 1 db új (1,5 × 2,3 m) szép
szônyeg ár: 15 000. Hozzá illô
2 db (0,8 m × 1,5 m) szônyeg
ár: 4000 Ft/db.Továbbá 1,8 × 2 m
ágybetét ár: 25 000 Ft, és
20-as gyerek kerékpár ár:
25 000 Ft Érd.: 30/520-4789
Potecz Iparcikkben.
Jó állapotban lévô számítógépes asztal forgós székkel eladó. Tel.: 30/545-8098.
Jó állapotú, tiszta lakókocsit keresek megvételre Balatonfenyvesen. Tel.: 70/547-4022.
Pernecz József ács-állványozó,
vállalom régi tetôk felújítását,
belsô tetôterek, falak burkolását, teraszok, tornácok, autóbeállók, pavilonok készítését. Tel.:
70/347-09541.
Régi lemezek és lemezjátszó
eladó! Tel.: 85/360-057.
400 literes Zanussi fagyasztó
láda 35 000 Ft-ért, 240 literes
Whirlpol hûtôszekrény 25 000
Ft-ért ELADÓ! Érdeklôdni: Tel.:
30/620-4334.
4 db 155/80 R 13-as Semperit
gumi felnivel és dísztárcsával
valamint 6 m hosszú 4,5 méterre kitekerhetô napernyô eladó.
Tel.: 30/55-8359.
Kenyérsütô gép (elektromos,
minimálisan használt), és jó állapotú rokka eladó Balatonfenyvesen. Tel.: 20/925-0129.

Az apróhirdetések közzététele díjmentes, a hirdetések tartalmáért
felelôsséget nem vállalunk!
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Balatonfenyves kulturális palettája évrôlévre színesedik. Nyaranta újabb és újabb
programokkal bôvül, egyre változatosabban
elégíti ki a nyaralóközönség és a helyi lakosok szórakozási igényeit. Egy rendezvény
azonban már tizenötödik (jubileumi) éve
standard programként írta be magát minden
augusztus elsô hétvégéjén a nyaralóhely
esti kínálatának sorába.
A kezdetben spontán kezdeményezésre létrejött Klasszikus Zenei Kör, Lombár Gábor
polgármester és a község vezetésének pártoló jóindulatát nyerte el az indulás pillanatától kezdve. A szegedi Konzervatóriumban
egykoron együtt tanult muzsikus diákokból
idôközben többen fenyvesi „ôslakosok” lettek. A zene szeretete, a közös muzsikálás
öröme a fôvárosból és az ország különbözô
részeibôl itt újra összehozta ôket, kit zeneakadémiai professzorként, kiket zenekari
szólamvezetôkként, kit az Operaház szólistájaként, koncertmesterként, mûvésztanárként vagy egyetemi hallgatóként, ám, valamennyien fenyvesi lokálpatriótaként kívánták megajándékozni a mûvészetük iránt
érdeklôdô nagyérdemût.
Az évente megrendezett Klasszikus Zenei
Est helyszíne eleinte a balatonfenyvesi
Szent Erzsébet Katolikus Templom volt,
majd az egyre nagyobb érdeklôdés nyomán
a part menti Postás Üdülô adott helyet a
koncerteknek. Három év óta – a koncertek
népszerûségének eredményeként – a település központjában lévô, a felújított Kultúrtér (volt kertmozi) fogadja a fellépôket és
a nagyközönséget.
A Klasszikus Zenei Kör állandó fellépôi:
Baranyay László Liszt-díjas zongoramûvész,
Laczó András Bartók-Pásztory díjas operaénekes, Farkas Sándor hegedûmûvész-koncertmester, Geszty Veronika énekmûvész,
Szödényi-Nagy Enikô és Fejes Antal szólamvezetô csellómûvészek, F. Pálfy Zsuzsa
Arany-katedra díjas zongoratanár és Hollósi
Mihály szóló-klarinétos, a zenei kör vezetôje.

Elmarad a BALATONPARK fenyvesi rendezvénysorozata
Mi történt? Kérdezi mindenki. Értetlenül állunk a történések elôtt a hír hallatán, hogy elmarad az idei BALATONPARK rendezvénysorozat.
Megjelent egy magyarázat a rendezvény internetes felületén a szervezôtôl, sejthetô az ok és indok. De nem a hiteles magyarázat…
Sajnálatos, ami történt. Hagyomány születhetett volna,
hiszen immár másodszor került most megszervezésre

a rendezvénysorozat, melynek ez a kudarc: a vége. Kijelenthetjük, hogy itt nem mostanában lesz ilyen program,
a mostani fiaskó emléke sokáig fogja kísérteni a
szervezôket, a fellépô mûvészeket, s persze a reménybeli nézôket is.
Reméljük, a jövôben elkerülnek bennünket azok, akik
Fenyvesnek ilyen sajátos módon igyekeznek „hírnevet
szerezni”. (Lombár)
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A Fekete István Általános
Iskola közleménye:
Évnyitó: 2015.08.30.
vasárnap 17.00 órakor
a Sportcsarnokban.
Az elsô tanítási nap:
szeptember 1. kedd.
Tájékoztatjuk a tisztelt Szülôket, hogy
ebben a tanévben az elsô tanítási
napon (szeptember 1-jén) kapják
meg a tanulók a tankönyveket. Ezzel
együtt adjuk át a fizetôs diákoknak a
számlát, a befizetéshez szükséges
csekket, valamint a tankönyv átadásátvételi jegyzôkönyveket 2 példányban. Az egyik jegyzôkönyvet a szülônek/gondviselônek aláírva a gyermek
osztályfônökének vissza kell juttatnia,
a másik példány nála marad.
A befizetés határideje: szeptember 15.

6

KULTKIKÖTÔ – Balatonfenyves
Program
Augusztus
1. (szo) 11.00 Hófehér és Rózsapiros (Batyu Színház) – gyerekelôadás
7. (p)
18.00 Sárkányjárgány (Rutkai Bori Banda) – gyerekelôadás
8. (szo) 11.00 Brub, avagy egy zokni, aminek párja nincs (Szamárfül Projekt) –
gyerekelôadás
9. (v)
20.30 Bankhitel (Neptun Brigád, fsz: Lengyel Tamás, Baksa Imre) – vígjáték
14. (p)
18.00 Az ördög három aranyhajszála (Bábrakadabra Bábszínház) – gyerekelôadás
15. (szo) 11.00 Volt egyszer egy… (Aranyszamár Bábszínház) – gyerekelôadás
21. (p)
18.00 Van egy mesém (Szilas Miklós) – gyerekelôadás
22. (szo) 11.00 A brémai muzsikusok (Magyar Népmese Színház) – gyerekelôadás
A KULTKIKÖTÔ – Balatonfenyves elérhetôségei:
Játszóhely: Kultúrtér – Kölcsey utca 14.
Jegyértékesítés: Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület
Tourinform Iroda – Kölcsey utca 14.
Telefon: +36 30-665-5989 Mail: jegy@kultkikoto.hu,
Kedvezményes online jegyvásárlás: kultkikoto.jegy.hu, jegy.hu
Web: kultkikoto.hu, facebook.com/KULTKIKOTO
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk
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Emlékezve ünnepelni
Az a mondás járja, hogy a következô üdülési évre már akkor kell
készülni, amikor az idei javában
tart, hiszen most tudjuk megtapasztalni azokat a teendôket,
amelyekkel a következô szezon
jobban teljesíthetô. Mert a cél
minden esztendôben azonos –
jobban, és jobbat adni, nyújtani
vendégeinknek.
A készülôdést 2016-ra már a nyár
elején megkezdtük: jövôre olyan
évfordulókat ünnepelhetünk, éppen négyet is, melyek egyenként
is megérdemlik, hogy azokról
méltó módon emlékezzünk.
1896–2016. 120 esztendôsek leszünk: az elsô szürettôl forog a mi
történelmünk kereke itt a déli parti homokfövenyén, s ebben gróf
Széchenyi Imre szerepe múlhatatlanul fontos volt.
1991. május 12-én – 25 esztendeje – tartottuk azt a helyi népszava-

zást, mely kimondta, hogy életünket ettôl kezdve magunk kívánjuk élni-rendezni-igazgatni, és
hogy jól-e arról éppen ezek a
megemlékezések állítanak ki bizonyítványt.
1996. szeptember 7-én az Erdélyi
Zetelaka Kultúrházának színpadán a falu kiváló díszpolgára,
Sütô András jelenlétében írtam
alá a testvértelepülési kapcsolat
okiratát Sebestyén Csaba akkori
polgármesterrel, és Mátyás Gáborral, Zeteváralja plébánosával.
A kapcsolat azóta is példaértékûen mûködik, melengetve lelkünket, erôsítve szívünket – ennek is immár két évtizede.
2006. május 12-én lengyel barátainkkal a Nagylengyel vajdaság
Krotoszyn járásában lévô Zduny
és Sulmierzyce polgármestereivel
aláírtuk a partnertelepülési okiratot, azóta kapcsolatunk intenzív,

2015. AUGUSZTUS
szeretet-teli, alapja egymás nemzetének tisztelete.
Ezekre az évfordulókra készülünk
már most, hisz a múlt ismerete
nélkül nem lehet a jelent élni, és
a jövôt építeni. 2016-nak errôl
kell szólnia, az ünneplésrôl, annak az elkövetkezendô idôszakra
vonatkozó szerepérôl, üzenetérôl,
melyben reményeink szerint mindenki, aki Fenyvest, magáénak
tekinti, részt vesz.
Ötletekkel, fizikai, akár anyagi felajánlásokkal, ki-ki tehetsége szerint. 2016 mindnyájunkról kell,
hogy szóljon, gyermekeinkrôl,
szüleinkrôl, akik lehet hogy már
nincsenek is fizikai valójukban velünk, barátainkról, akiket ezen idô
alatt szereztünk, és mindenkirôl,
akit hívunk és várunk Balatonfenyvesre.
Ünnepeljünk, és emlékezzünk,
mert van mire.
Lombár Gábor
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