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Édesanyám. Kislányom. Kisfiam. 
Ha minden rendben van velünk s család-körülöttünk,
szárnyalóan szépnek halljuk, érezzük és értjük a 
szavakon túli üzenetet. S ha akár egy percig, nem
tovább! hagyjuk, hogy a gondolataink körülöleljék,
amit érzünk, már tudjuk. Tudjuk, egészen pontosan,
hogy bár hatalmas és terebélyes a magyar nyelv kin-
csestára, ezekhez foghatóan gyönyörű és kedves
nincs több név az inventáriumban.
Május elkényeztet. Tavasz – az élet tavasza –, gyö-
nyörű hónap. Talán a legszebb mind közül. Nem egy
a tucatból. Elsô vasárnapja: Anyák Napja. Az utolsó
meg a gyermekeké. Fény -
lô keretbe foglalják leg -
elfo gultabb érzéseinket. 
Két legszebb ünnepünk
hagyománnyá válásának
hosszú folyamata magá-
nak a társadalomnak, az
emberi kapcsolatok, a
civilizáció fejlôdésének
ívét követi. Innen nézve
felettébb tanulságos,
hogy az elsô vasárnap
ünnepe több ezer éve
jelen van már a világkul-
túrában, de a gyermeke -
ké, az utolsó vasárnap
átrajzolása piros betűs-
sé, alig több mint száz
éve kezdett teret nyerni, s fôleg, szinte kizárólag a 
fejlett világban. 
Az anyákat már a görögök is ünneppel köszöntötték.
Együtt a tavasszal. Rheiának, az istenek anyjának
áldoztak tűzzel, itallal, mámorral, boldog ráisme -
réssel. S vele együtt minden anyát örömtáncban fel-
magasztosítottak. Aztán a 17. században kialakult a 
gyakorlat, az egyház rendszeresítette az évrôl évre
visszatérô megemlékezést, azzal, hogy a liturgia 
törvénykönyvébe bekerült: elôírt napja a húsvétot
követô negyedik vasárnap legyen. 1925-tôl Magyar -
or szágon az édesanyák köszöntését a májusi Mária-
tisztelet hagyományával kapcsolták össze, s immár
nem számolták, melyik a negyedik vasárnap, az 
elsôt választották, májusban. Ahogy egyébként más
tájain a világnak is más-más napot jelöltek ki ünne-
pelni. 
Gyermeknapot a világon elôször – talán meglepô –
Törökországban szerveztek, 1920-ban. Nemzet közi -
vé egy 1954-ben deklarált ENSZ határozat tette, azzal
a felhívással, hogy rendszeresen meg kell a világnak

emlékeznie a földön élô minden gyermek testvérisé-
gérôl, és újra meg újra felszólítani az emberiséget,
folytassa nehéz küzdelmét a gyermekjogok érvénye-
süléséért, a gyermekjogokért. Mert azok helyzete,
állapota felháborítóan siralmas, szégyenére az egész
emberiségnek. 
Ami Magyarországot illeti – bár elô-elôfordult a tízes
években is ilyesfajta hagyományteremtô kísérlet –,
1950-tôl, a legsötétebb Rákosi korszakban rendsze-
resítették. Álságos és cinikus ideológiájuk árnyéka
vetül rá. De hogy megtették, azt nem róhatja fel elíté-
lôen nekik sem a történelem.

Száz- és százezrek lép-
ték-lépik át az elmúlt
hóna pokban az ukrán-
magyar határt. Fôleg
anyák, a gyermekeikkel.
Groteszk gö betükre hely -
zetüknek ün nep lésük
2022-ben. Ugyanaz az ál -
ságos és cinikus – em -
bertelen – ideológia felel
a sorsukért, mint amely-
ben ünneplésük rend-
szeresítésének gondola-
ta megfogant. Ôk túlél-
ték. 
Amíg élek, itt ég, parázs-
lik az életemben, az em -
lékezetemben az ukraj-

nai jelenet. Tizenéves vé  kony kiskamasz testét húzzák
bele, arccal lefelé fekszik a földön, a fekete zsákba.
A hátán divatos hátizsák, amilyenben szokásosan is -
kolai dolgaikat viszik-hozzák a diákok. Most vélhetôen
a kisfiú személyes holmijaival zsúfolta tele az édes-
anyja. Ô is meghalt, ahogy egész családja, miközben
otthonukból menekülve autójukat aknatalálat érte. 
Anyák Napja, Nemzetközi Gyermeknap. Egyre nehe-
zebben kényszerítem magamra a reményt, hogy az
emberiség egyszer majd – s örökre – kinövi a bizony
a maga testébôl-vérébôl fogant paranoiás, hatalom -
ittas diktártorokat. És egyre fontosabbnak gondolom,
hogy már csak ezért is mindnyájunknak személyes
ügye gondolni édesanyánkra meg a gyermekeinkre.
Mert az érzés, amit érzünk, az a biztos menedék.
Addig, amíg érezzük. Tavasz nyílik viszonyaink kertjé-
ben, néhány órára, napra. Ha nem is az örök tavasz
ígérete. De ad erôt mégis. 
Amire egyre nagyobb szükségünk van, ha anyáink,
gyermekeink s a magunk sorsán elgondolkozunk.
(Buza Péter)
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Egy év kihagyás után és szokat-
lan idôpontban ugyan, de újra
bált rendezhettek a Fekete István
Általános Iskola tanárai és szülôi
munkaközösségének tagjai. Az
április 23-i esemény a Bolondos
Béla Bál nevet kapta és a hagyo-
mányokhoz híven a fenyvesi BKV
üdülôben tartották. 
Az estét Kovácsné Horváth Éva
igazgató és Lombár Gábor pol-
gármester nyitotta meg köszöntô
beszédével. Az elmúlt két év tör-
ténései rendkívüli módon megne-
hezítették az emberek életét, sok
minden háttérbe szorult, azonban
most lehetôség adódott ezt elfe-
lejteni, és kicsit kikapcsolódni. 
A táncos lábú vendégsereg élt is
a lehetôséggel és hajnalig koptat-
ta a parkettet, nekik a talpalávalót
az Orpheus zenekar biztosította.
A svédasztalos vacsorát Bene
Mária élelmezésvezetô közremű-
ködésével az iskola konyhájának
dolgozói készítették, a különle-
ges angusmarha pörköltet pedig
a Terra Pannonia felajánlásából a
Hubertus Agráripari Bt. séfje fôzte. 
Több mint száz tombola-felaján-
lás érkezett, és ezek mindegyike
gazdára is lelt, mert az összes
tombolaszelvényt megvásárolták
a jelenlévôk.  
Köszönjük a tisztes helytállást a
pultban Fehér Dórának, Herr
Vandának és Fehér Bálintnak,
valamint külön köszönet illeti
Balázs Dezsôné Zsuzsit és Sipos
Gézáné Ibolyát, hogy az elôké-
születekben és a bál lebonyolítá-
sában egész éjjel fáradhatatlanul
segítettek. 
Az asztaldekorációk és a különle-
ges torták, sütemények Matus
Bianka keze munkáját dicsérték.
A székszoknyákat Simon-Buza
Alexandra biztosította, azokat a
bál után a Balatonfenyvesi Moso -
da tisztította. 
A jó hangulatú este teljes bevéte-
lét az iskolás gyermekre fordítja a
szülôi munkaközösség. Köszön -
jük Lombár Gábor polgármester-
nek, hogy a terem bérleti díját

átvállalta, ezzel csökkentve a ren-
dezvény kiadásait. 
Mindenkinek hálásan köszönik a
fôszervezôk a segítséget, a jelen-
létet, a támogatói jegyvásárlást
és a tombola-felajánlást, jövô 
februárban remélhetôleg ismét
együtt bálozhatunk! (BVA)

Támogatók
A konyhám, Ágoston Péter és
Ágostonné Dankó Mónika, Al -
kotás virágüzlet – Balaton boglár,
Ambrus Attila – Muskátli Étterem,
Ambrusné Barna Anett – Dödi
kincse élelmiszerbolt, Arany Fô -
nix, Ari papírbolt, Balaton Beauty
– Giricz Zsuzsanna, Balatoni
Hajózási Zrt., Balatonfenyvesi
Kis fenyô Óvoda és Mini Böl -
csôde, Balatonfenyvesi Mosoda,
Balázs Dezsôné, Baldaufné Tün -
de, Barna Antal, Barnaki Barna -
bás, Barnaki Lajos és családja,
Bán Péter és Bán Zsuzsanna,
Bárka Vendéglô, Béla Café,
Bréda Márta, Buza Barnabás,
Christmas Times Kft. – Bala ton -
boglár, City Cartel, CMS Manu -
facturing Kft., Csúcslángosda,
Dallamos Építôipari Kft. – Dallos
Tüzép, Dermis Beauty Soul Clinik
– Fonyód, Devergo – Balaton bog -
lár,  Domi’s Szolárium – Fonyód,
Dömötör Kornél és családja, 
Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika jegy-
zô, Dr. Bárdi Gábor és családja,
Elegance Kft. – Balatonboglár,
Erdélyi Ernô, Erôs Antal és csa-
ládja, Fenyvesi Alexandra, Feny -
vesi Attila, Fonyódi Lángos, Fo -
nyódi Ásványvíz Kft., Geleta Cuk -
rászda, Gentner Kardos Zsu -
zsanna és férje, Gomba Café,
Gyanó József és Gyanó Jó zsef -
né, Gyurákovicsné Dobos Mó -
nika, Haszon Zsolt és családja,
Hilszenráth Györgyné, Horváth
Patrícia, Husikám Húsbolt, Ka ni -
zsai Roland, Kanizsay Orsolya –
Feketekert, Kapuvári Hajnalka,
Kar dos István és felesége, Kis -
kék, Kis Tímea, Kocsis Csaba és
családja, Kócsa Mátyás és csa-
ládja, Kompa Edina, Kukorica

csárda, Landi-Balaskó Eszter –
Eszu Tattoo, Laskai Tímea – Timi
fodrászat, Lenhoffer Viktória –
Balatonboglár, Lombár Gábor
polgármester, Magyarhoni Péter
és családja, Majorka Turisztikai 
és Rendezvényközpont, Matus
Bianka, Matus Diána, Mezgár
Katalin, Nagy Tamás és családja,
Nagyné Keszte Jolán, Naphal
büfé, Napsugár Kemping, Ország
Sándor, Parti Zóna büfé, Piccolo
Pizzéria, Pelso Caffe Pizzéria,
Pincekert vendéglô, Potecz Csa -
ba és családja, Robinson Pizzé -
ria, Schmidtné Ferincz Ildikó, So -
mogyi István és családja, Stamler
József és családja, Stefán Autó -
javító és Keres ke delmi Kft., Sza -
badi Szabolcs, Szôlôskert Étte-
rem, Tapolczai Tibor és családja,
Tina Kuckó, Toldi Lilla, Torony Ét -
terem, Vali tudo manna, Vargáné
Sütô Kata lin, Vágner József és
családja, Zöldkert Vendéglô,
Zumba Fo nyód

Ismét báli hangulatban

EGYHÁZAK

Református egyház:

Református istentiszteletek minden
vasárnap reggel 9.00 órakor kez-
dôdnek Balatonfenyvesen, a Refor -
mátus Imaházban (Cím: Balaton -
fenyves, Bem utca 9.). Minden hó -
nap elsô vasárnapján Családi Isten -
tiszteletet tartanak.

Római katolikus egyház:

Balatonfenyvesen, az Árpád-házi
Szent Erzsébet Plébániatemplom -
ban szentmise vasárnap 11.00 óra-
kor. Cím: Balatonfenyves, Kölcsey
Ferenc utca 79.
Balatonfenyves-alsón, a Szűz Mária
Szent Szíve Templomban szentmi-
se vasárnap reggel 9.30-kor.
cím: Balatonfenyves, Templom köz 7.
Részletes miserend megtalálható a
templomok hirdetôtábláján.

További információ:
Bálint Gábor plébános 

30/633-0668

A plébános elérhetô: a fenti telefon-
számon vagy személyesen a szent-
misék után.
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A költészet napját 
ünnepeltük
Iskolánkban a költészet napja alkal-
mából rendezett élményközpontú
esemény révén az irodalom elérhetô-
vé és kézzel foghatóvá vált a részt -
vevô gyermekek számára. Tanulóink
ismereteiket szavaló-, versíró- és pla-
kátversenyen mérhették össze. A gye-
rekek új élményekkel gazdagodtak,
szélesítették irodalmi tárházukat és
erôsítették a magyar nyelv szeretetét.

Versenyek és azok eredményei:
Versíró kategória:
Aranytoll-díjat nyert: Bogdán Gréta,
Kemény Kálmán Kolos, Toronyi
Zsom bor
Ezüsttoll-díjat nyert: Ferenczi György
Levente, Fritz Diána, Szanyi Dorina

Kedvenc regényem-plakátverseny:

Aranyoklevélben részesült:
Szebényi Lili – Harry Potter és a böl-
csek köve című regény 
Kardos Luca, Szanyi Dorina – A kop-
pányi aga testamentuma című re gény

Ezüstoklevélben részesült.
Buza Luca, Erôs Karolina, Kompa
Kata – Berg Judit regényei
Barnaki Bianka, Búza Boglárka, Búza
Ilka, Szalai Alexandra – Egy Zizi nap-
lója című regény
Dallos Levente, Elekes Martin, Kiss
Dániel, Nagy Márk, Perlaki Szabolcs
– A Gyűrűk Ura című regény

Bronzoklevélben részesült:
Kemény Johanna, Zrínyi Sára – A
Szent Johanna gimi című regény
Török Noel József – Harry Potter és a
tűz serlege című regény

SZAVALÓVERSENY
23 tanuló vett részt az iskolai döntô-
ben. A legnépesebb korcsoportban,
a 3-4. osztályosoknál, 2. és 3. helye-
zettet is hirdettünk.
1-2. osztály Bene István József
3-4. osztály Landi Rajmund Gáti Fe -
renc Nándor és Klujber Hanna Nap -
sugár Pék Némó és Dö mötör Zselyke
5-6. osztály Bogdán Gréta

Folytatódott immár hagyományos-
nak mondható együttműködésünk a
Községi Könyvtárral: a gyerekek ver-
seket írtak az aszfaltra, ill. a könyvtár
ablakaira is.
A magyar költészet napját Magyar -
országon 1964 óta április 11-én, 
Jó zsef Attila születésnapján ünne-
peljük.

Balatonfenyves

A hulladékkezelési matricát a gyűjtődény jól látható részére szíveskedjék
felragasztani, és az előző évi matricákat kérjük az edényről eltávolítani!

A hulladékot a nappali szállításnál reggel 7 óráig, éjszakai szállításnál 18 óráig kell 
az ingatlan előtti közterületre kihelyezni.

A későn kihelyezett gyűjtőedény ürítését a közszolgáltató nem köteles pótolni.
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Szolgáltatás

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

Nyílászárók, redônyök, szúnyog-
hálók, karos árnyékolók beépíté-
se és javítása, konyhák beépítése,
teraszok, kerthelyiségek ponyva
fedése kedvezô áron, ingyenes
felméréssel. Telefon: +36 30/305-
6287, 
www.balaton-redony.webnode.hu

Kócsa Mátyás tetôfedô, ács-állvá-
nyozó mester vállalom régi tetôk
felújítását, új tetôszerkezetek
ácsolását, fedését, valamint belsô
burkolást és gipszkartonozást,
kerti pihenôk, teraszok, kocsibeál-
lók elkészítését. Balatonfeny ves,
Rákóczi u. 2. Tel.: +36 30/387-
6573

Számítógépek javítását, karban-
tartását vállalom. Orbán János,
tel.: +36 70/379-8301

Kedves Meglévô vagy Leendô
Ven dégem: Gondod akadt a nya-
kaddal, fáj a derekad, sokat ülsz
munkád során, vagy épp ellenke-
zôleg, sokat állt napközben?
Akkor itt az ideje egy jó masz-
százsnak! Keress bizalommal,
többféle masszázs közül kivá-
lasztjuk a neked legjobbat, legyen
szó felfrissülésrôl vagy akár keze-
lésrôl. – Svéd frissítô masszázs,
Thai herbalabdacs masszázs,
Köpölyözés, Kinezio ta pasz keze-
lés, Fülgyertyázást, Meleg Jáde -
kö ves masszázságy kezelés.

Házhoz is kimegyek, ha szük-
séges. Idôpont egyeztetés a
következô telefonszámon: +36
20/289-9746

Üdvözöljük. Vállaljuk hűtô-fűtô klí-
mák telepítését, karbantartását,
javítását garanciával. Intézmé nyek
és vendéglátó egységek részére
is! Keressen minket bizalommal!
Bába Sándor, tel.: +36 70/555-
3010

Legyen tisztában az értékeivel!
Szakbecsüsi végzettséggel és
nagy tapasztalattal segítek ab ban,
hogy régi dolgainak értékét meg-
állapítsuk. Balatonfeny ves és kör-
nyékén ingyenes kiszállással, érté-
kesítési tanácsokkal, esetleg vá -
sárlással, díjtalan értékbecsléssel
állok rendelkezésükre. Bó zsing
György, Balatonfenyves, Dráva
utca 70. Tel.: +36 30/939-1039, 
e-mail: bozsing@t-online.hu

Ingatlan

Eladó 5 db zártkerti ingatlan 
(1600 m2), 2 hektáros külterületi
„rét”. Tel.: +36 30/863-9293

Jármű

YAMAHA TZR 50 cm3-es motor -
kerékpár, újszerű állapotban el -
adó. Tel.: +36 30/863-9293

Adok-veszek

Üdülô felszámolásból eladó:
fenyôfa étkezô asztal két paddal,
szônyegek, plédek, ágynemű gar-
nitúrák, pehelypaplan, függönyök,
2X3 m-es cserge, piros-fekete-
bézs színű. Érd. tel: +36 70/358-
7879

Eladó komplett zuhanykabin
(80X80-as) akril tálcával, leeresz-

tôvel, meg kímélt állapotban. Érd.
telefon: +36 20/992-5103

Eladó 2 db használt, 36 m hosz-
szú, vasszerkezetű, akácfa pallós
járó felületű bejárati stég, 9 m2 na -
po zóval, lépcsô lejáróval, széles-
sége 1 méter, egyoldali korláttal,
darabonként 100 000 Ft. Meg te -
kinthetô telefonon történt egyez-
tetést követôen, Balaton feny ve -
sen. Tel.: +36 30/844-1881

Garázsvásár! Bútorok, asztalok,
székek, mikró, PB gáztűzhely,
dongómotoros kerékpár, vízfor ra -
ló, szendvicssütô, 120 és 240 l-es
hűtôszekrények, férfi és nôi ke -
rékpárok, bogrács állvánnyal,
permetezôkanna, matracpumpa,
mosógép, köszörű, grill, fűnyírók,
porszívó, stb. eladók. Idôpont:
2022. május 7-e (szombat) 7-18
óráig, illetve május 8-a (vasárnap)
7-14 óráig. Cím: Balaton fenyves,
Fenyvesi út 175. Tel.: +36 70/560-
1949. Kérem, a tárgyak meglevô-
sége miatt még indulás elôtt tájé-
kozódjon! Stop nincs!

Eladó: fedeles műanyag bortá -
roló csappal: 1 db 100 l-es, 1 db
150 l-es, 5 db 200 l-es, 2 db 300 l-
es. Műanyag szüretelô kád: 1 db
500 l-es, 1 db 200 l-es. Üstház, 
2 db 50 l-es zománcozott üst.
Üveg boros ballonok. Szôlôprés.
1 db JLO típusú motoros háti per-
metezô. 20 db ágynemű garnitú-
ra, szônyegek. Érdeklôdni: +36
20/383-5206

Állás

Eladót keresek éves állásra a
balatonfenyvesi dohányboltba.
Tel.: +36 30/620-4334

AP RÓ
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Júniusi számunk lapzártája
2022. május 30.

Új kiskereskedelmi üzlet nyílt 
Balatonfenyvesen!
Az egykori élelmiszerüzlet helyén, a vasútállomás közelében április 
21-étôl új kiskereskedelmi bolthálózat üzlete várja a vásárlókat. Az
elmúlt hónapokban az épületet teljeskörűen korszerűsítették, gépésze-
tét és elektromos hálózatát felújították. A külsô felújítás során impo-
záns, modern homlokzat került kialakításra. Parkolóbôvítésre is sor
került, az üzlet elôtt pedig egységes, modern kinézetű kerékpártáma-
szokat helyeztek el.
A Vörösmarty utca 10. szám alatt található üzlet hétfôtôl szombatig reg-
gel 7.00-tôl este 20.00 óráig tart nyitva, vasárnap egy órával korábban
zár, 7.00-19.00-ig várja a vásárlókat.

Turul Gyógyszertár

8646 Balatonfenyves, 
Bocskai tér 1.  85/560-012

Nyitva tartás május 05.31-ig:

Hétfô: 8.00–17.00
Kedd:  8.00–17.00
Szerda:  8.00–17.00
Csütörtök:  8.00–17.00
Péntek:  8.00–17.00
Szombat:  8.00–13.00
Vasárnap:  Zárva

Nyitva tartás a nyári hónapokban 
(06.01–08.31.):

Hétfô: 8.00–18.00
Kedd:  8.00–18.00
Szerda:  8.00–18.00
Csütörtök:  8.00–18.00
Péntek:  8.00–18.00
Szombat:  8.00–13.00
Vasárnap:  8.00–12.00

Gyógyszertárak 
ügyeleti rendje:

2022. május 2–8.
Arany Kígyó Gyógyszertár,

Balatonboglár

2022. május 9–15.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár,

Fonyód

2022. május 16–22.
Turul Gyógyszertár, Balatonfenyves

2022. május 23–29.
Magyar Korona Gyógyszertár,

Balatonlelle

2022. május 30–június 5.
Három Királyok Gyógyszertár,

Balatonboglár

2022. június 6–12.
Mária Gyógyszertár, Balatonlelle

Ügyeleti idô zárástól az alábbi idô-
pontokig:

2022. 01.01–06.30. H–P 20:00 óra,
szombat:14:00 óra, vasárnap és

ünnepnapokon:12.00 óra

Fotó: Fekete János

Balatonfenyvesen társasüdülô-
be, udvaros és takarító munka-
társat keresünk 2022.05.01–
2022.08.31. idôszakra, valamint
portást határozatlan idôre. Tel.:
+36 30/844-1881

Balatonfenyvesre keresünk meg-
bízható, munkájára igényes se -
gítô(ke)t az alábbi feladatok ellá-
tására hosszú távra:
Családi ház kétheti takarítása 
(8 óra) egész évben); a nyári
szezon alatt heti rendszeresség-
gel.
Apartman takarítása, váltásra fel-
készítés kb. heti rendszeresség-
gel, Kerti munkák (fűnyírás, sö -
vénynyí rás, metszés, öntözés,
stb.) alkalmanként. Díjazás meg-
egyezés szerint. Érdeklôdni:
+36 30/732-6440

Szezonra, váltástakarításokra, ál -
talában szombati napokra ke -
resünk megbízható, munkájára
igé nyes Höl gyet. Bérezés köl-
csönös megállapodás szerint.
Tel.: +36 70/588-2688

Az apróhirdetések közzététele
díjmentes, a hirdetések tartal-
máért felelôsséget nem válla-
lunk! Mint azt jeleztük, január-
tól csak azokat a hirdetéseket
adjuk közre, amelyeket ismé-
telni kérnek a hirdetôk. Éljenek
a lehetôséggel, jelentkezzenek
szövegükkel Soltész Ber tá nál a 
solteszberta@balatonfenyves.hu
email-címen. 

Aktuális híreink a 
www.balatonfenyves.hu honla-
punkon találhatóak.
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Jó szelet! 
Elnök Úr!
2022. március 21-én, élet-
ének 88. évében elhunyt
Késô Pál, gyémánt diplo-
más vegyészmérnök, nyu-
galmazott műszaki igazga-
tó, a Balatonfenyvesi Vitor -
lás Sportegyesület tisztelet-
beli alapító elnöke. 
Késô Pál a múlt század 
70-es éveinek elején vált
fenyvesi nyaralópolgárrá.
1994-es nyugdíjba vonulása után megépült  Bethlen Gábor utca 5.
alatti lakóházuk és Pali, – a késôbb születetteknek Pali bácsi –
Balatonfenyves állandó lakosa lett. Évtizedeken keresztül csak kará-
csony táján volt hajlandó elszakadni egy-két hétre az imádott környe-
zettôl, Balatonfenyvestôl. Szerette a vizet, a Balatont és Balaton feny -
vest. 
Szeretett – és tudott – horgászni, vitorlázni. A vízen járás életeleme
volt. 1996-ban 11 társával megalapította a Balatonfenyvesi Vitorlás
Sportegyesületet, melynek 20 éven keresztül elnöke volt. Nevéhez
fűzôdnek a hagyománnyá vált egyesületi rendezvények: a Fenyves
Kupa vitorlás verseny, a gyermektáborok, részvétel a Balaton-átúszá-
sok biztosításában, vagy a Sas utcai piknik. 
Állhatatos támogatója és híve volt két évtizeden keresztül a kikötô -
építésnek. Vallotta, hogy egy nagy befogadóképességű vitorláskikötô
nemcsak a vitorlázók kényelmét szolgálja, hanem Balatonfenyves fel-
emelkedését is.  
2016-ban egészségének romlása miatt visszavonult az aktív sport -
vezetôi tevékenységtôl. A BFVSE közgyűlése 2017-ben tiszteletbeli
elnökké választotta az alapító elnököt. Balatonfenyves Önkormányzati
Testülete 2019-ben „Balatonfenyvesért” kitüntetô címmel ismerte el
közéleti, sportvezetôi és civil közösség formáló tevékenységét. 
Késô Pál élete végéig segítette a BFVSE elnökségének munkáját és
aktív vitorlázó volt. 
Emlékét megôrzik ismerôsei, klubtársai és barátai, mindazok, akik sze-
rették és tisztelték. Kísérje szeretetük az örök vizeken, és a szél legyen
vele mindörökké!

Balatonfenyves
születésnapja
Balatonfenyvesen 1991. május 12-én
tartottuk azt a helyi népszavazást,
amely során önállóságunkról döntöt-
tünk.
Ennek alkalmából minden év máju-
sában több napos rendezvényt szok-
tunk szervezni, amit az elmúlt évek-
ben a covid járvány felülírt.
Az idei évben végre újra lehetôsé-
günk van együtt lenni, közösen
ünnepelni.
A falunapi rendezvénysorozatot má -
jus 12-én, a Függetlenség Napja dél-
utánján 17 órai kezdettel a Köz -
ségházán kezdjük meg. László Albert:
Színes álmok című kiállításának meg-
nyitóján a régóta tervezett, többször
elhalasztott Szironta Együttes harang-
koncertet is élvezhetik a vendégeink.
A hagyományos falunapi programo-
kat május 14-én, szombaton a Bács-
Kiskun Megyei Ifjúsági Tábor terüle-
tére szervezzük. Színpadi gyermek
és felnôtt programok, esti utcabál és
tombolasorsolás mellett a délután
folyamán fôzôverseny és különbözô
foglalkozások, ügyességi és aka-
dályverseny és finomságok várják
Balatonfenyves apraját és nagyját.
Célunk a programokkal az, hogy egy
önfeledt, játékos, igazi kikapcsoló-
dást és baráti együttlétet nyújtó
napot tölthessünk el.
Vasárnap ünnepi szentmisére kerül
sor a Szent Erzsébet Plébániatemp -
lomban.
Szeretettel várunk mindenkit, ünne-
peljünk együtt!

2022. március 23-án, Siófokon
megszületett a legifjabb balaton-
fenyvesi lakos, Németh Málna
Virág. 
Szülei: Török Enikô ás Németh
Patrik. Málna Virágnak és szülei-
nek jó egészséget és hosszú, bol-
dog életet kívánunk!

ANYAKÖNYV

KÖNYVTÁR 
8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 40. 85/887-651, 

konyvtar@balatonfenyves.hu
Könyvtári nyitva tartás:

HÉTFÔ 10.00–12.00 13.00–16.00
KEDD 10.00–12.00 13.00–16.00
SZERDA 10.00–12.00 13.00–16.00
CSÜTÖRTÖK 10.00–12.00 13.00–16.00
PÉNTEK ZÁRVA ZÁRVA
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Április végén, május elején, aki
már Fenyvesen tartózkodik – ál -
landó lakos vagy a nyaralóba
korán érkezô tulajdonos – estén-
ként, de jó idôben akár egész
nap gyönyörködhet egyik leg-
szebben éneklô kismadarunk
hangos, változatos dallamaiban.
„Csattog a fülemüle” – szokták
mondani, és valóban, jellegzetes
énekét sokszor szakítja meg az
ütemes csattogás vagy az elnyúj-
tott, szinte síró hang ismétlése. 
A fülemüle dala számos költôt,
írót megihletett: a legismertebbek
talán Franz Schubert „Die Nach -
tigall” című zenei szerzeménye,
vagy Hans Christian Andersen
kínai meséje. A népszerűségének
talán az is betudható, hogy való-
jában egy apró, szinte jellegtelen,
barnás színű kismadárról van
szó, amelyet – miközben a sűrű
bokrok közül fennhangon szól az
éneke – észrevenni, megfigyelni
nagyon nehéz. Hogy ez miért van
így, ahhoz a biológiai háttérre kell
rávilágítani.
A fülemüle (Luscinia megarhyn-
chos), másik nevén csalogány, az
énekesmadarak (hivatalos elne-
vezéssel a „verébalkatúak”) rend-
jébe tartozik, azon belül is a légy-
kapófélék (Muscicapidae) család-
jába. A verébnél alig nagyobb, de
karcsúbb, rovarevô madár, amit
vékony, hegyes csôre is mutat.
Színe barnás, háta, farka vöröses,
hasa szürkébb. Vonuló madár, a
telet Afrikában tölti, Magyar or -
szágon (és a Kárpát-medencé-
ben) áprilistól szeptemberig tar-
tózkodik, és ezen belül április
végén, májusban, június elején,
fészkelési idôszakban hallatja

csodálatos énekét. Csak a hímek
dalolnak, és az éneklés szerepe a
„magánterületük” védelme. Nem
tudjuk pontosan mit „mondanak”
énekükkel, de egyes – talán 
vicces – feltételezések szerint
egyáltalán nem szerelmi gügyö-
gésnek nevezhetô madárkifejezé-
sekkel van teli, hanem inkább
hangos kiabálással vegyes „átko-
zódással”, amivel a területükre
bemerészkedô fajtársakat pró -
bálják meg elriasztani. Ezt alátá-
masztja az a megfigyelés, hogy
ha hangfelvételrôl fülemüleéneket
játszunk le a daloló hím közelé-
ben, akkor a „jogos tulajdonos”
még erôsebben rázendít, és ag -
resszíven körbe-körbe röpködve
próbálja meg a vélt ellenfélt meg-
félemlíteni.
Talán ez a vetélkedés ihlette
Arany Jánost ismert verse, a „fü -
lemile-per” megírására. Ebben
két szomszédos gazda, Péter és
Pál vitatkozik azon, hogy melyi-
küknek szól a kerítésükön átnyú-
ló diófa ágára ült madár. Miután
jól összeverekednek, de mégsem
jutnak közös nevezôre, mindket-
ten megpróbálják megveszteget-
ni a bírót, hogy egyikük javára
döntse el a vitát. A bíró azonban
salamoni ítéletet hoz:

„Se ide nem, se oda nem
Fütyöl a madárka, hanem
(Jobb felôl üt) nekem fütyöl,
(Bal felôl üt) s nekem fütyöl:
Elmehetnek.”

Ahol a hím fülemüle énekel, leg-
többször ott van a közelben, a
sűrű bozótban a talajszinthez
közel elrejtve a fészek, amelyen a
tojó ül és költi tojásait, majd eteti

a fiókákat. A környezetbe olvadó
barnás színre tehát ezért van
szükség, és a hím is azért ilyen
semleges tollazatú, mert a pár- és
területválasztás – más színes, fel-
tűnôen tarka madarakkal ellentét-
ben – nem a hímek élénk színe-
zete vagy harsány viselkedése,
hanem az emberi fül számára is
csodálatos éneke alapján törté-
nik. A csalogány gégéje négy
különbözô hangmagasságú han-
got képes egyszerre, egyidôben
kiadni, és strófái tökéletes zenei
akkordokká állnak össze. Kalit ka -
madárnak a fülemüle törékenysé-
ge és érzékenysége miatt egyál-
talán nem alkalmas, a könnyen
tartható, akár vadon befogott 
ka nárimadarakkal ellentétben na -
gyon hamar elpusztul a fogság-
ban. Magyarországon védett,
eszmei természetvédelmi értéke
10 000 Ft. Állománya az egész
országban több mint 200 ezerre
tehetô, szerencsére meglehetô-
sen stabil, nem veszélyeztett. 
A fülemüle kertekben, is gyakori,
rejtôzködô életmódjával jól tűri az
emberi települések közelségét is.
Vele szemben a nagyon hasonló
rokon faj, a nagy fülemüle (Lus -
cinia luscinia) korábban is csak a
Felsô-Tisza környékén fészkelt,
de sajnos úgy tűnik, az utóbbi
években eltűnt Magyarországról.
Csak vonuló példányait lehet
néha megfigyelni.

Fülemüle
Élô örökségünk sorozatunkban ebben az évben a Bala ton feny -
vesre és környékére jellemzô, elsôsorban szárazföldi állatok
bemutatásával folytatjuk. A kiválasztott tizenkét állatfaj: emlôsök,
madarak és hüllôk gyakran kerülnek az állandó és nyaraló fenyve-
si polgárok közelébe, de többségük életérôl vajmi keveset tudunk.
Ezt a hiányt próbálják meg pótolni dr. Korsós Zoltán zoológus írá-
sai és képei. 



ÉLÔ 
ÖRÖKSÉGÜNK

FÜLEMÜLE
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