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Mire való, mire jó az ünnep? Miért kell nekünk
ünnepelni? 
Ha többnyire illetlenség is feltenni ezeket s a ha-
sonló kérdéseket (és nem is szoktuk, különösen
nem, ha közönsége is van a kérdezésnek), eltelvén
(jó)néhány évtized már az életünkbôl, biztosan fel-
tettük már akár szûk nyilvánosság elôtt is, baráti,
családi körben egyiket vagy másikat. És hallottuk
már sokszor a hivatalos vagy félhivatalos választ is:
tisztelgés az ünnep, alkalom az emlékezésre, arra,
hogy megállítsuk a hétköznapok egyre pergô, több-
nyire szürke egymásutánjának fegyelmezett (és
tôlünk is fegyelmet kívánó) – amúgy korántsem
végtelen sorát.
Ha pedig olyan ünnepekre gondolunk, mert éppen
arra, ilyenre készülünk – mint most éppen augusz-
tus húszadikára –, azt is ide kell iktatunk „a mire való,
mire jó, miért kell nekünk” kérdôjeleit követôen a
válaszba: történelmi ünnepeink, megemlékezése-
ink teszik lehetôvé a számunkra, halandó, esendô,
veszendô önmagunknak, akiknek életútját halotta-
ink emléke szegélyezi, hogy részesévé váljunk tíz
és tíz nemzedéknyi idô és szereplôik velünk együ-
vé idézhetô históriájának. Hogy személyes életünk
kegyetlenül egyértelmû korlátai közül egyszer-egy-
szer mégis csak kilépjünk, és testvéri együttlétben
éljük át eleinkkel mindazt, ami közös bennünk, ami
összeköt mindnyájunkat régi s nem is oly régen élt
nemzedékkel. Amelyeknek tagjai ugyanúgy kö-
szöntötték ezeket a jeles napokat, ahogy mi: az él-
mény, ami összeköt bennünket, közös. Ugyanaz.
És ha ez nem ad erôt – annak felismerése hogy
nem vagyunk soha egyedül, s nem múlunk el soha
a világból, a testetlen, a személytelen, de eleven
emlékezetbôl –, ha nem látjuk át az üzenetnek ezt
az örök vigaszát, valóban nincs másunk már, mint
morzsolgatni egymás után a különbségeik ellenére
mindig egyforma napokat. Utazni tovább a vonattal,
amelynek végállomását öntudatra ébredésünk elsô
percétôl tudjuk, ismerjük. Nem várjuk.
Túl minden itt taglalt üdvös megfontoláson, ez az
ünnepünk különösen alkalmas mindarra, ami miatt
mindazt, amirôl eddig szó volt érdemünk (volna) meg-
fontolni. Ezer évet ível át, a történelem lapjaihoz köt-
hetô jeles alkalmak közül a legrégebbi talán. Vagyis
soha máskor, mint Szent Istvánkor, nincs és nem le-
het olyan gazdag a nemzedékeket egymáshoz igazí-
tó emlékezet szövete, mint augusztus húszadikán.
Népünk, államunk, nemeztünk múltjának, jelenének,
sorsának kivételes, kitüntetett pillanata. Buza Péter

ÁTADTUK

Nyolcvanmillió forint. Tucatnyi cég, vállalkozó, alko-
tó, közremûködôk népes csapatai, az adminisztár-
ciót igazgató hivatalnokok, felelôs szakemberek
egész hada. Ez a tômondatos leltára a megújult
partvédelmet uniós támogatással tetô alá hozott
projektnek, amelynek hivatalos átadó ünnepségét
július végén rendezték meg a „tetthelyen”, a Nagy-
strand tóhoz hajló szakaszán, mindazok részvéte-
lével, akiknek szorgos és lelkiismeretes munkája
nélkül aligha valósulhatott volna meg Fenyvesnek
ez a hézagpótló fontosságú, nagy értékû beruházá-
sa. Amelyet már birtokukba is vehettek a vendégek,
a nyaralók, gyerekek és családjaik: a község nagy
lépést tett elôre önnön idegenforgalmi komfortjának
megteremtésében. (Részletek és képösszeállítá-
sunk a projektzáró eseményrôl s annak programjá-
ról lapunk 2-3. oldalán.)



FENYVESI ÚJSÁG KISBÍRÓ – KÖZ(SÉGI)ÉLET 2012. AUGUSZTUS

2

Rendkívüli ülésen július 26-án reggel a következô döntéseket hozta a kép-
viselô-testület. Módosítottuk a hulladékgazdálkodással kapcsolatos konzor-
ciumi szerzôdést egy, a közszolgáltatási díjra vonatkozó, a 2000 évi XLIII tv, 
valamint „a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának
részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008 (III.28) Kormányrendelet szabá-
lyaira” alapozva. Tekintettel arra, hogy a konzorciális szerzôdést annak idején
204 település önkormányzatának kellett elfogadnia, így a módosításra is csak
és kizárólag ezen testületeknek van mandátuma.
A Siófoki Önkormányzat 2012. június 15-én írta ki azt a pályázatot, melyben ér-
tékesítésre ajánlja a szerinte 1/1-ed tulajdonában lévô Balatonkeresztúri, és
Ordacsehi szeméttelepek területeit. Tekintettel arra, hogy a tájékoztatás szerint
az ingatlanokra más nem jelentkezett, 2012. június 28-án az AVE Zöldfok 
Zrt.-vel (micsoda meglepetés!) kötött adás-vételi szerzôdést. Magam ezzel a
helyzettel, mint a Dél-nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Kistérség
képviselôje a 2012. július 5-i tagi tanácsi ülésen nem, de utána a gesztor ön-
kormányzat polgármesterének irodájában szembesültem. Felmerül a kérdés –
miért nem kapott a konzorciumi tagi tanács errôl az igazán fontos, mindenkit
érintô eseményrôl tájékoztatást?
A mi térségünk (Koppány völgye, Pogány völgye, és Dél-nyugat Balatoni kis-
térségek) közösen kívánjuk elôvásárlási igényünket jelezni az eladó felé, egy-
ben kérjük a gesztor önkormányzatot, hogy a fenti ingatlanokra, de ezen túl a
somi, és a siófokiakra is jegyeztessék be az egyes településeknek a lakos-
egyenérték alapján meghatározott tulajdonjogát és arányát, hiszen e számok
nélkül nem lehet egyértelmûsíteni az értékesítendô ingatlanok árát. A szándék
az, hogy minden település a saját tulajdoni részarányára jelentkezne be a Sió-
foki részaránnyal kiegészítve.
Mindezen túl már évek óta szeretnénk megalakítani azt az önkormányzati tár-
sulást amely biztosítékot adhat, hogy megalakítása után valóban a közszolgál-
tatást igénybe vevôk érdekei érvényesülhetnek már a díjszabás kialakításában
is. Ezért fogadtunk el egy szándéknyilatkozatot ezen társulás megalakításának
elôkészítésére.
Megbízást adtunk a strandrekonstrukció folytatásához szükséges a DDOP 
pályázat keretében megvalósítani szándékozott terveink megvalósíthatósági 
tanulmányának kidolgozására, és a szükséges pályázati anyagok elkészítésé-
re a VITALENTUM Bt. számára (mivel ennek a vállalkozásnak volt a legolcsóbb
az árajánlata ugyanazon mûszaki  tartalomra). A fejlesztés során több mint 
400 méter partvédelem újul meg, és további két lídó is létesül, melyeknek mé-
retét és helyét a testület a tervezôvel együtt tartandó helyszíni egyeztetésen
határoz meg.
Elfogadták a képviselôk a partvédelem tervezésére benyújtott tervezôi áraján-
latot, egyben meg kell vizsgálni annak a lehetôségét, hogy egy hasonló lidó 
létesüljön a Csalogány strandra.
Ismételten kiírta a képviselô-testület a Kisfenyô Óvoda vezetôi állásának betöl-
tésére a pályázatot, melynek szövegét a szakmai fórumon a megyei, és egy 
országos napilapban, és a település honlapján kell meghirdetni.
Véleményezték a képviselôk a temetô ravatalozójának átépítését célzó lát-
ványterveket, melyeket a testület többsége támogat, elfogadhatónak tart, míg
néhány képviselô megfogalmazta további elvárásait, melyek a tetôszerkezet
formájára, valamint a falak tetôvel való megvédésére, a ravatalozó „melegeb-
bé” tételére vonatkoznak.
A polgármester vállalta, hogy ezen igényeket a tervezôvel egyezteti, és azok
alapján további látványterveket kér.
A testületi ülés végén a polgármester az óvodás gyermekek szüleinek egy ré-
sze (43 fô) által aláírt levelet adott át a képviselôknek, melyben kérik, hogy vé-
leményüket, nevezetesen hogy az óvoda további, szakmailag magas szintû
mûködtetése érdekében továbbra is a jelenlegi vezetô kapjon megbízást –
döntésüknél vegyék figyelembe. (Lombár)

A községházáról jelentjük Átadtuk!
Hirtelen nem is tudom, hogy hány 
alkalommal számoltunk be itt, ezeken 
a hasábokon a strand valamivel több
mint egy harmadának, az Eperjesi 
utcától kelet felé egészen a Bakay
nádasig (a Bakay utcáig) tartó fel-
újításáról, átépítésérôl, magáról a
strandrekonstrukcióról. Igen ez egy
rekonstrukció, mivel az alap mû
(partvédômû) éppen idén töltötte be
hetvenedik évét. Ahogy annak meg-
álmodói, és megépítôi – Bakay szá-
zados, és Szabó Antal a Nagykani-
zsai fegyver és sportszerkereskedô
is bizonyítják a ránk hagyott fotón,
melyre fel is írták a dátumot: 1942 
június. Ôk akkor a parti telkek védel-
mében, és a köz javára építettek –
felhasználva kapcsolataikat (munka-
szolgálatosokkal gyarapították a nya-
raló közösség vagyonát).
Az elmúlt években, évtizedekben a
partvédelemre nem fordítottak, fordí-
tottunk annyi figyelmet, hogy annak
állagát, mûszaki állapotát megôriz-
hettük volna. Így vált ez a munka a
2010-es önkormányzati választások
egyik kiemelt kampány témájává, hi-
szen akkor mindenki partvédelmet
akart építeni azonnal, és olcsón –
születtek vadabbnál vadabb ötletek,
javaslatok, holott arról mindenki, aki
az Önkormányzat közelében moz-
gott, jól tudhatta, hogy megvalósítá-
sára, átépítésére terveket készíttet-
tünk, pályázatunk. És nyertünk! Ami
nagyon komoly lehetôséget kínált, s
most éltünk vele.
Jó tervezéssel, tapasztalt profi kivite-
lezéssel és tisztességes mûszaki
ellenôrzéssel jutottunk el 2012. július
28-áig, amikor is az úgynevezett 
projektzáró rendezvényen büszkén
néztünk végig a szemet gyönyörköd-
tetô munkán, melyet már másfél 
hónapja birtokba is vehettek azok,
akiknek készült – a Nagystrand hasz-
nálói.
A felújítás tervezése során gondol-
tunk az évrôl-évre szaporodó számú
kerékpárosra, több mint 200 bicikli el-
helyezésére alkalmas tartókat, fedett
tárolót építettünk, felülvizsgáltuk, és
elkészítettük, kitábláztuk az érintett
terület forgalomtechnikáját. Gyer-
mekpelenkázót és napkollektort épí-
tettünk, alakítottunk kin a Száva utca
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végében a strandon meglévô illem-
hely épületében.
Büszkék lehetünk az elképzelésre, a
tervekre, az azokat organizálókra, és
mindazokra, akik ebben részt vettek
a munkában, dolgoztak, építettek. De
kiket is köszönthettünk az ünnepé-
lyes átadásakor? A partvédelem ter-
vezôjét – Alexy Rezsôt (Alexy, és tsa
Bt.). A kivitelezôt – Csutak Sándort,
és Grúber Istvánt (Aqua Sió Kft.). A
következetes, és komoly szakismere-
tet képviselô mûszaki ellenôrt, Hanga
Csabát. A kerékpártárolók és táma-
szok kivitelezôjét, Kovács Zoltán he-
lyi lakatos vállalkozót, és a fiúkat, a
községháza dolgozóit, akik Babaics
Attila, és Farkas Tamás irányításával
lankadatlanul dolgoztak a sikerért.
A forgalomtechnika sokat emlegetett
tervezôjét, Ládonyi Ákost, és a
kivitelezôt, a fonyódi HEOSCONT
Hungária Kft. dolgozóit – Madarász
Tamás telephelyvezetôt. Kiváló és
szokatlanul gyors munkát végzett a
Száva utcai illemhely átépítése során
a tervezô a Bau Kft.-tôl, Schöfer 
Zoltán, és a kivitelezô csapata, a Be-
épít Kft., kollektívája, és természete-
sen, aki mozgatta ôket, Bebics László
ügyvezetô.
Nem lenne teljes a kép, ha nem emlí-
teném meg azon munkatársaimat, akik
az elôkészítések, pályáztatások, és 
elszámolások során szürke eminen-
ciásként tették a dolgukat: dr. Tóthné 
dr. Sass Mónika jegyzô, Gazdag
Gyuláné Ibolya, a pénzek kezelôje,
Papp Krisztina, a pályázat gondozója,
elôkészítôje, elszámolója, na és végül,
de nem utolsó sorban Horváth Gábor,
a mûszaki kérdések gazdája.
Igazságtalan lennék, ha kihagynám a
felsorolásból Kiss Pétert, a mûszaki
csoport új vezetôjét, aki szinte elsô
feladatnak kapta a pályázat környe-
zetének megújítását, melyben profi
partnere volt Hadnagy Lászlóné
Franciska, a kertészünk.
Az átadást éppen ez a csapatmunka
teszi ünnepélyessé, hiszen látszik,
hogy egy alig több mint 80 millió fo-
rintos beruházás megvalósításán
mekkora team kell hogy dolgozzon –
köszönet nekik, és fogadják öszinte
szeretettel ezt a beruházást azok,
akik mindnyájunknak a legfontosab-
bak: a gyermekeink és szüleik, csa-
ládjaik – használják egészséggel.

Lombár Gábor

Kangoo jamp a strandon

Kézügyes gyerekek

Ez volt a zumba…

A Mardi Gras Dixieland
Jazz Band a Zenepavi-
lonnál játszott

Operett esttel ünne-
peltünk a nap végén

Trambulin együttes gyermekmûsora

Fotó: Márton László
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OLASZ oktatás, korrepetálás kezdôtôl
haladóig, gyerekeknek, felnôtteknek,
egyéni és csoportos formában. Felké-
szítés éretsségire, nyelvvizsgára – ál-
talános és speciális (gazdasági, jogi,
kereskedelmi, turizmus), olasz utak
szervezése, idegenvezetés, fordítás,
tolmácsolás, olasz fôzôtanfolyam:
Balatonfenyvesen és Budapesten.
Tel.: 00-36-30-472-8704, 
csatelgandalfo1981@gmail.com

– Háromajtós polcos szekrény, nôi
ezüst ékszerek, nôi bundák, AVON
kozmetikumok, könyvek és egyéb
apróságok eladók. Érd.: 20/471-7225
vagy szlivka86@freemail.hu 

– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújítását,
új tetôszerkezetek ácsolását, fedé-
sét, valamint belsô burkolást és
gipszkartonozást, kerti pihenôk, tera-
szok, kocsibeállók elkészítését. Ba-
latonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.:
30/387-6573.

– Olasz–magyar, magyar–olasz fordí-
tást, tolmácsolást, idegenvezetést,
pályázatírást, vadászatot vállalok.
ajogbolcsoje@gmail.com 
Tel.: 30/472-8704

– Navigare Necesse Est. Nem csak ha-
józni, hanem olaszul is tudni kell! Gye-
re, tanulj velem és menj akár Rómába.
ajogbolcsoje@gmail.com 
Tel.: 30/472-8704

– Mosógépek, mosogatógépek, villany-
bojlerek, elektromos fûnyírók, egyéb
háztartási gépek javítása! Kránicz
István Tel.: 30/904-4527

– Veszélyes fák kivágása, fûnyírás,
kertrendezés, takarítás, lakatosmun-
kák. Tel.: 85/362-151, 30/986-2565.

– MINDEN AMI VILLANYSZERELÉS!
Farkas András villanyszerelô Laká-
sok, házak, irodák, üzletek, mûhelyek
villanyszerelése. Fogyasztásmérô
helyek készítése. ÉVÉ felülvizsgála- 
tok. 30/275-1577, farek01@gmail.com
Balatonfenyves, Fenyvesi u. 214.

– Balatonfenyvesen, rendszeres ház
körüli munkára fûnyírás, permetezés,
faültetés, sövénynyírás stb. keresek
józan életû, megbízható férfi mun-
kaerôt. Tel.: 30/620-7980

– Vállalok gépi forgácsolást, féktárcsa
és fékdob szabályozást, benzinüze-
mû kerti gépek fûnyírók javítását, va-
lamint láng- és ívhegesztést, forrasz-
tást. Tel.: 20/985-9816 Dobosy

– Tanárnô tanuló felkészítést vállal
fôleg matematika – kémia – fizika tár-
gyakból a nyárra is. Érd.: 70/541-3042

– Számítógépek javítását, karbantar-
tását vállalom. Orbán János Tel.:
70/379-8301

– Mûanyag nyílászárók beépítése! Kér-
jen árajánlatot! Dallos Építôanyag-
kereskedés 85/363-226

– Redôny értékesítés, szereléssel együtt
is. Alumínium hôszigetelt, mûanyag,
szúnyoghálóval is. Érd.: Dallos Imre
építôanyag kereskedô. B.fenyves,
Nimród u. 35/2 Tel.: 85/363-226

– Yucca 1,80 és 1,50 méteres eladó.
Tel.: 06-30/384-5272

– Angol tanítás minden szinten, érett-
ségire és nyelvvizsgára való felkészí-
tés szaktanártól Fenyvesen. Tel.:
20/962-2687

– ELADÓ mályva színû indiai szônyeg
3×4 méteres 12 000 Ft, kihúzható
tölgy étkezô asztal 8000 Ft, hûtô-
szekrény 12 000 Ft, több funkciós ba-
bakocsi 12 000 Ft, üveglapos, sötét
színû dohányzó asztal 6000 Ft, elô-
szobafal 5000 Ft. Tel.: 70/524-5615

– Mindig-tv, parabola antennák, számí-
tástechnikai- és telefon hálózatok
építése és karbantartása, javítása:
Kolviamár Kft. Kolip Zoltán Tel.:
20/247-2343

– 2 ajtós akasztós szekrény, 3 ajtós
polcos szekrény, TV állvány, nôi
ezüst ékszerek, nôi bundák, AVON
kozmetikumok, könyvek és egyéb
apróságok eladók. Érd.: 20/471-7225
vagy szlivka86@freemail.hu 

– Kômûves és burkoló munkát vállalok.
Zrínyi Péter Tel.: 70/334-9402 

– Kiadó Balatonfenyvesen a Halász ut-
cában 3 fô részére egy családi ház.
Érd.: 30/594-2814

– ELADÓ 1 db 125 literes mélyhûtô 
láda, 1 db 4 lángos Karancs típusú
gáztûzhely, 1 db Lehel **-os, 160 lite-
res hûtôszekrény. Érd.: Balatonfeny-
ves, Petôfi u. 102.

– Eladó egy Samsung 72 cm-es sík
képernyôs, 7 éves TV. Ára: 35 000 Ft.

– Gitta Fodrászat (férfi, nôi, gyermek)
és körömkozmetika (manikür, pedi-
kür, mûköröm) szeretettel várja ven-
dégeit Balatonfenyves, Vörösmarty u.
15. szám alatti üzletében (a virágbolt
mellett). Bejelentkezés: fodrászat 
Telefon: 30/321-4146, körömkozmeti-
ka 30/716-3258

– Öregség miatt majdnem ingyen el-
adó egy fehér színû FIAT Panda 750-
es gépkocsi. Súlyadó, biztosítás
2013-ig rendezve, mûszaki vizsga
friss, 2 éves. A jármû kifogástalan,
garázsban tartott, 55 000 km-t futott.
Ár megegyezés szerint. Érdeklôdni
és megnézni a Garai u. 10. alatt, Si-
mon Wendelnél.

– Családi ház Balatonfenyves központ-
jában szeptember 1-tôl hosszú távra
kiadó. Fûtési lehetôség: cserépkály-
ha és gázkonvektorok. Ár megegye-
zés szerint. Érd.: 30/691-7027

– AKCIÓS PAPÍR-ÍRÓSZER A POTECZ
IPARCIKKBEN: füzet (A5) 29 Ft/db,
füzet (A4) 55 Ft/db, írólap 160 Ft/cs.,
rajzlap 130 Ft /cs., ceruzák 50 Ft/db,
75 Ft/db, tollak 50 Ft/db-tól, Nebuló
ragasztó 170 Ft/db, színes ceruza
310 Ft/cs., filctoll 6 db-os 200 Ft/cs.,
radír 50 Ft/db.

Az apróhirdetések közzététele díjmentes,
a hirdetések tartalmáért felelôsséget nem
vállalunk!
Tisztelt Hirdetôink! Kérjük, már a feladás-
kor jelezzék, mennyi idôre kérik megje-
lentetni a hirdetésüket, a hirdetések meg-
növekedett száma miatt ugyanis azok
egy idô után automatikusan kikerülnek a
rovatból. Köszönjük!

APRÓ

Ulti Baráti Kör. A legutóbbi talál-
kozó eredménye: 1. Ecker Csaba,
2. Horváth Tamás, 3. Dégi János.
A következô találkozót augusztus
19-én, vasárnap rendezzük meg 
a Játékbárban. További információ
a helyszínen vagy Hackl Gyulától
(tel.: 30/406-2043) kérhetô.
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Elérkezett a várva várt reggel, mindenki vidáman gyülekezett a busz körül. Hat óra-
kor kigurultunk az iskola parkolójából, és megkezdtük egésznapos utazásunkat. Ami-
kor odaértünk – este 9 órakor – fáradtak, de még mindig vidámak voltunk. Az erdé-
lyiek sok szeretettel és meleg vacsorával vártak bennünket. Ezután elfoglaltuk a szál-
lásainkat, amelyek nagyon otthonosak és szépek voltak. Másnap reggeli után felsé-
táltunk a helyi templomhoz, ahol szentmisén vettünk részt. Délután hegyi túra várt
ránk a Varságba. Pár gyerekkel és Éva nénivel lemaradtunk a csapattól, és egy picit
„sikeresen” eltévedtünk, de aztán összetalálkoztunk a túravezetôvel és felkísért 
minket a hegycsúcsra. Gyönyörû kilátás tárult elénk. Az utunk ezután egy vízesés-
hez vezetett. Varázslatosan csobogott a víz, ami mindenkit elbûvölt. Hétfôn reggel 
9 órakor indultunk a Gyilkos-tóhoz, amelynek legmélyebb pontja 10 méter. A fák
csonka törzsei a vízszint felett vannak, ezért nem lehet benne fürdeni, és a csóna-
kázással is vigyázni kell. A táj itt is lenyûgözô volt! Innen a 2 kilométerre fekvô 
Békási-szoroshoz igyekeztünk, amelyen hatalmas élmény volt keresztül sétálni. Ezt
a szorost óriási nagysziklahegyek vették körül, szinte félelmetes volt a látvány. Itt
adódott alkalom arra, hogy vásároljunk. A 4. napon Brassóba indultunk. Elôször
Bran (Törcsvár) kastélyát néztük meg, ami nagyon izgalmasnak ígérkezett, mert
Drakuláról már sokat hallottunk. Óriási volt a kastély, és ha egyedül lettünk volna
biztosan eltévedünk. Sokkal borzalmasabbra és félelmetesebbre számítottunk, mint
amilyen valójában volt. Brassóban még meglátogattuk a Fekete Templomot, ahol
rengeteg török szônyeget nézhettünk meg. A templom orgonája 4000 sípból áll.
Tanáraink az utolsó napra hagyták a játékos szórakozást, amit nagyon vártunk.
Elôször kalandparkba mentünk. Az odafelé vezetô úton megálltunk Homoródon a
borvíz megkóstolására, aminek nem volt nagy sikere, mert nagy a vas tartalma, és
furcsa íze volt számunkra. A kalandparkba érve mindenki megkapta a védôfel-
szerelést és meghallgattuk a pálya használatáról szóló információkat. Rengeteget
csúsztunk-másztunk a fák között és a tó fölött. A parkot óriási élménnyel gazdagab-
ban hagytuk magunk mögött. Ez után következett a Szentegyházi termálfürdô, ahol
egy jót lubickoltunk.
Az estét diszkóval zártuk, és fájószívvel búcsúztunk erdélyi barátainktól.
Csütörtökön hajnali 5-kor indultunk haza, és megint egy egész napos utazás várt
ránk. Többszöri megállás után, este 7 óra körül bekanyarodott a buszunk az iskola
elôtti parkolóba, ahol mindenkit a családja várt. Mindannyian élményekkel telve tér-
tünk haza! 
Köszönjük Lombár Gábor polgármester úrnak és a képviselô-testületnek az utazá-
sunkhoz nyújtott támogatást.

Pucskó Rozi és Czobor Lúcia

Érthetetlen…
…felfoghatatlan, hogy
elment, elsietett. Több
százan csendesedtünk
el, amikor plébánosunk
megkezdte a temetési
szertartást. Nem volt
hatvan éves sem – a ko-
porsón a felirat: Kócsa
Mátyás élt 59 évet –,
amikor itt hagyott min-
dent, válallkozását, csa-
ládját, az egész életét.
Miért? Tesszük fel ilyen-
kor a kérdést, de ezekre
sosem érkezik válasz.
A rohanás, az idô szorí-
tása, a stressz egyen-
ként is ölnek, de együtt
fölôrlik a testet és a lel-
ket. Matyi. Mindnyájan
így ismertük, neveztük,
és tiszteltük, mint kö-
zösségünk megbecsült
tagját. Jelenség volt,
nem egyszerûen egy
közülünk. Gyászolják
testvérei: Jóska és hugi,
a felesége, Marika, fia, 
a Kismatyi és családja,
leánya, Marcsa, a rokon-
ság, barátok, ismerôsök
és községünk közössé-
ge. Isten nyugtassa bé-
kében! 

Lombár Gábor

Erdélyi táborozás

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Radák Katalin.

Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter).
ISSN 2063-2622 – Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20.

Nyomdai munkák: PV&P Kft. 7400 Kaposvár, József u. 50.

Szeptemberi számunk 

lapzártája

augusztus 21.
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avagy
mi kerüljön a levesbe?

Balatonfenyves állandó lakosai és
visszatérô nyaralói az itt töltött évek,
évtizedek során mindig is szembesül-
tek sajátos idegenforgalmi hullámok-
kal. Magam fél évszázada töltöm a
nyarak egy részét (régebben egé-
szét) Fenyvesen. Ez idô alatt átéltem,
átéltük együtt a csehszlovák turisták
tömeges rohamát, majd jöttek a ke-
letnémetek, rövidre rá a nyugatnéme-
tek. Apróbb, nem is igazán érthetô,
de a figyelmes személô számára jól
kitapintható csúcsai voltak sokszor a
holland, olasz, francia, stb. nyaralók
érkezésének is.
Olyan különös „idegenek” tömeges
inváziójára azonban, amelyre tavaly
nyáron figyeltem fel elôször a Csalo-
gány-strandon, kereken 80 éve volt
példa utoljára a Balatonon! Ôshonos
balatoni kagylóink mellett ugyanis
1932 táján jelent meg a Fekete-ten-
ger vidékérôl feltehetôen hajók bal-
lasztvizével behurcolt elsô vándor-
kagyló (Dreissena polymorpha
Pallas). Elterjedése viharos gyorsa-
ságú volt: 1934 nyarán már szinte a
tó összes fontosabb üdülôtelepülé-
sén felkeltették a strandoló úri közön-
ség figyelmét is a lépcsôkön, partkö-
zeli tárgyakon megtelepedô kagyló-
csoportok. Azóta pedig generációk
sokaságának okoznak bosszúságot
– s tartoznak hozzá egyúttal a balato-
ni élményekhez – a vándorkagylók
éles héjai által okozott kellemetlen
sérülések.
Az idegen tájakról behurcolt kagylók
balatoni megtelepedésének története
hosszabb szünet után – úgy tûnik – a
21. század elején folytatódik. A szak-
irodalom 2006-ban adott hírt elôször
az úgynevezett amuri kagyló (Sina-
nodonta woodiana Lea) balatoni elô-
fordulásáról. 2012-es adatok szerint
a keszthelyi öbölben négyzetméte-
renként már 4–10 is fellelhetô ebbôl a
hatalmas méretû kagylóból. (Magyar-
országon is találtak belôle 30 cm
hosszú, 2 kg-os példányt!)
2008 augusztusa nyitotta a legújabb
fejezetet a Balaton „kagyló-idegenfor-
galmának” történetében: ekkor találták
meg egy kistermetû, európai körül-
mények között jellemzôen 1–3 cm-nél

nem nagyobb, gömbölyded, ehetô
ázsiai édesvízi kagyló (Corbicula flu-
minea Müller) elsô példányát Tihany
közelében. (Tudomásom szerint „be-
csületes” magyar neve; tudományos
nevének tükörfordítása alapján én a
folyami kosárkakagyló, vagy röviden
az alakjára utaló kosárkakagyló elne-
vezést javaslom.) Az elsô balatoni 
felbukkanása óta eltelt 4 év során to-
vábbi terjedésérôl nem jelentek meg
tudományos közlemények. Éppen
ezért lepett meg, amikor tavaly nyá-
ron a Csalogány-strand térdig érô 
vizében ráléptem az elsô példányra.
Akkor még alig akartam hinni a sze-
memnek, idén azonban minden két-
ségem elillant. Jelentem Balaton-
fenyves lakosainak és nyaralópolgá-
rainak: partmenti vizeinket tömege-
sen megszállták az ázsiai eredetû
kosárkakagylók! Idei nyaralásom so-
rán 10 megtalált kagylóból 7–8 már
ehhez a betolakodó fajhoz tartozott, s
csak a fennmaradó 2–3 volt ôshonos
balatoni kagyló (tavikagyló, lapos
tavikagyló, festôkagyló, folyamkagyló,
stb.).
Nem tudom, vajon örülnünk kell-e
egy új faj megjelenésének – és ilyen
viharos térhódításának! – a Balaton-
ban, vagy inkább aggódnunk célsze-
rû. Én mindenesetre bízom benne,
hogy tavunk bölcs önszabályozó
rendszere ezt az inváziót is kezelni
tudja, nagyobb környezeti károsodás
nélkül átvészeli.
Aki pedig kicsit segíteni akar a Bala-
tonnak a viharos gyorsasággal soka-
sodó kosárkakagylók gyérítésében,

annak azt javaslom, kösse össze a
kellemeset a hasznossal: használja
étkezési célra ezt az elsô kifejezetten
ehetô édesvízi kagylónkat! Íme, egy
hagyományos kagylóleves, az asari
miso shiro receptje.
– Elôkészületek: 3 perc
– Teljes elkészítési idô: 13 perc
– Recept: 4 személyre
– Tápérték 1 személyre/adagra:

311 Kcal (1301 kJ)
Hozzávalók:
– 20 dkg kosárkakagyló
– 4 csésze víz
– 4–5 csomó friss mitsuba, azaz 

japán petrezselyem (ehelyett én
metélôpetrezselymet vagy zellert
használok; kifogástalanul helyette-
síti!)

– 2–4 csésze vörös miso (ez a ha-
gyományos japán fûszer hazánk-
ban is kapható több távol-keleti üz-
letben; csak egyszer kell megvenni
nagyobb tételben)

Elkészítés:
– Vágjuk a petrezselymet 2 cm körüli

csíkokra.
– Az elôzôleg egy napig friss, tiszta

vízben tartott, többször átmosott
kagylókat tegyük forrásban lévô
vízbe.

– Miután a víz újra felforrt, szedjük le
a habot a tetejérôl.

– Vegyük le a hôfokot, adjuk hozzá a
misót, várjuk meg, amíg feloldódik.

– Zárjuk el a tûzhelyt, adjuk hozzá a
leveshez a petrezselymet.

– Tálaljuk forrón.
Jó étvágyat!

Dr. Buda Botond

Különös idegenforgalom Fenyvesen



2012. AUGUSZTUS PROGRAMOK FENYVESI ÚJSÁG

7

Gazdag mûsorral múlik a nyár…

Táncosok a Zenepavilonnál Vidám dallamok a Start zenekarral

A Klasszik Trió a Kertmoziban lépett fel Fenyvesen vendégszerepelt a Magyarországi Német
Fiatalok Szövetségének csapata

A Kocsmazaj együttes harsány koncertje sokakat 
vonzott a Kertmozihoz

Színpadunkon: Charley nénje

Fotó: Márton László
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FENYVESI NYÁR

AUGUSZTUS
Augusztus 10. (péntek)
19.00 óra  
Angel Dance Tánciskola mûsora
Helyszín: Zenepavilon

20.00 óra 
Retro Party (DJ-FIKIDI)
Helyszín: Csalogány strand

20.30 óra  
„Korokon át a Barokktól napjainkig”
a TRIOLA Fúvósegyüttes mûsora
Helyszín: Kertmozi

Augusztus 16. (csütörtök)

19.00 óra  
Fúvószenekari koncert

Helyszín: Zenepavilon

SZEPTEMBER
Szeptember 1. (szombat)
XV. Kisvasúti Nap 
külön program szerint – részletek a
plakátokon

Augusztus 18. (szombat)

20.00 óra 
ECHO együttes koncertje

Helyszín: Zenepavilon

Augusztus 20. (hétfô)
Szent István-napi ünnepség
10.30 óra Ünnepi szentmise
a Szent Erzsébet templomban (Köl-
csey u.)
12.00 óra Ünnepi megemlékezés 
és kenyérszentelés a Géza fejede-
lem parkban
20.00 óra UTCABÁL a Party Band
zenekarral
(közben Tûzijáték), Zenepavilon,
Központi strand

Augusztus 11. (szombat) 
20.00 óra  
Mûkedvelôk Rock Band koncert
Helyszín: Zenepavilon

Augusztus 17. (péntek)

20.00 óra 
Retro Party (DJ-FIKIDI)

Helyszín: Csalogány strand

Augusztus 19. (vasárnap)

20.00 óra 
UTCABÁL a Joker Együttessel

Helyszín: Csalogány strand

Augusztus 27–31.
Nemzetközi Fafaragó Tábor
Helyszín: Kertmozi

Vízszintes:

1. Ver 3. Igekötô 5. Csontok
közti anyag 9. Nagyszerû,
csodálatos 11. RYI 13. Bee
…, együttes 14. Nem
kapok 16. Étel 19. Fiatal,
szép 20. A nagy ellentéte
21. Érték 22. Nejem 24.
Anyagi veszteség 26.
Balogh Imre monogramja
27. Elôd 29. Egyes szám
elsô személy 30. Kisalföldi
folyó 31. Híres zeneszerzô
(Négy évszak)

Függôleges:

1. Mezei rágcsáló 2. Ten-
nivaló 3. A közelebbi 4.
Titokban figyelik 5. PK 6.
Farkas más néven 7. RYO
8. Pótkávé 10. Étel – hal-
ikra 17.Tagadószó 18. Alsó
végtag 19. Fiatal nôstény
szarvas 24. KNA 25. …
puszta, Balatonlelle mellet-
ti település 27. Derékszíj
28. Téli sporteszköz 29.
Esztendô 30. Rôt Liga röv.

E havi rejtvényünk beküldési határideje: augusztus 20. A helyes megfejtôk között a Garai Pivíz és Szikvíz felajánlását
sorsoljuk ki.Múlt havi rejtvényünk megfejtése: „tavi denevér, vidra, farkas, hiúz” A Szabadi Gumiszervíz – Szabadi
Szabolcs ajándékát nyerte: Ôsz család, Fenyvesi u. 172.

Két kukac beszélget egy darab sajtban.
– Ön itt? Tegnap még egy cseresznyében láttam!
– Igen, mert kedden mindig ……………

A megfejtés:

KOCKAVADÁSZAT
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