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öltségvetés! …vagy mégsem? Az esztendônek ebben az
idôszakában már mindenki a következô gazdasági év lehetôségeivel foglalkozik. Mondhatni, ilyenkor még a csapból is a
költségvetés folyik. Idén ez másként alakult. Igaz Magyarországnak már van költségvetése, sôt már nyáron is volt, de aztán azt
lehetett hallani, hogy ezt nem kell komolyan venni, s közben sorra születnek azok a törvények, kormány, és miniszteri rendeletek, amelyek erôsen befolyásolhatják a büdzsét. A teljesség igénye nélkül sorolok fel néhányat az alapvetô változást jelentô
intézkedések közül. Folyik a járások kialakítása. A miénk hogy
Fonyód lesz (megjegyzem volt már erre is példa, de azt sem
felejthetjük, hogy tartoztunk már Lengyeltótihoz és Marcalihoz
is). Ez számunkra, itt, Fenyvesen talán a legjobb megoldás, bár
senki sem kérte ki a véleményünket. A Járási Hivatal szervezése során négy munkatársunk kerül át a megalakuló közigazgatási szervezethez, át kellett adnunk a munkavégzésükhöz
szükséges eszközöket is – asztalt, széket, szekrényeket, számítógépeket. Ez bizony furcsán hangzik, fôként akkor, amikor még
azt sem lehet tudni, hogy hol is lesz a hivatal irodája.
Folynak az általános iskolák állami mûködtetésbe vételének
elôkészületei. A településeknek, így a velünk elôször közölt
határidô már lejárt, október 31-ig kellett volna testületi döntést
hozni. De kevés az információ, és azok is ellentmondásosak.
Ez számos megválaszolatlan kérdést vet fel. Mennyivel lesz
nagyobb beleszólása a helyhatóságoknak az iskola életébe
– és most nem annak szakmai önállóságára gondolok –, mert
ha az intézményvezetôt nem is a testület fogja kiválasztani,
esetleg egyetértési jogunk lehetne. S mit kell az önkormányzatnak finanszíroznia? Olyan hírek is vannak, hogy a pedagógusok, és az iskola technikai munkatársainak bérén kívül mindent.
Ám ha mi mûködtetjük az iskolát, akkor mik lesznek a kötelezettségek, és nem utolsó sorban – mibôl? Mert azt sem tudjuk, hogy ezekre a feladatokra kapunk-e állami hozzájárulást
vagy sem. De ha nem, akkor azok csak és kizárólag a saját
bevételekbôl finanszírozhatók?
Mindezekre csak akkor lesz válasz, ha megszületnek azok a
szabályzások, amelyek a kérdésekre választ adnak – remélhetôleg teljes körûen.
Itt van még aztán a legutóbbi információ, amit a miniszterelnök úr jelentett be, nevezetesen hogy konszolidálják az
eladósodott településeket részben vagy egészben, függôen
attól, hogy mekkora azok lélekszáma. Bennünket nem „fenyeget” ez a veszély, húsz esztendeje igyekszünk biztosítani a település kiegyensúlyozott mûködését, még annak árán is, hogy
a fejlesztéseinket is csak a meglévô lehetôségeinkhez igazítottuk. Megérte? Tehetik fel most sokan a kérdést.
Sok a bizonytalanság, sok a kérdôjel, így ebben az írásban a
jövô évi költségvetésrôl nem, de kétségeink egy részérôl tájékoztathattam mindnyájukat. Lombár Gábor
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Kevés gyermekintézmény büszkélkedhet
olyan lehetôséggel, mint mostantól a balatonfenyvesi Kisfenyô Óvoda. Elkészült a
sószobánk! A megépítéséhez szükséges
anyagi forrást a fenntartó önkormányzat
biztosította.
Köszönjük, hogy valósággá válhatott az ötlet, mely gyermekeink egészségének megôrzését hivatott szolgálni! Köztudott a
sóterápia jótékony hatása a felsôlégúti
megbetegedések kezelésében. Gyermekeink hamarosan birtokba vehetik, s remélhetôleg tovább bôvíthetjük majd a sószobánkat somokozóval (só-homokozóval), és
mód lesz arra is, hogy a gyerekek fejlesztése érdekében bevezethessük a színterápiát is az óvodánkban. (A Kisfenyô Óvoda
további híreit – köztük a novemberi programokra vonatkozóakat – e lapszámunk 7. oldalán olvashatják.)
Hackl Szilvia
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A községházáról jelentjük
Október 5-én rendkívüli ülésen
döntött a testület a Délnyugat
Balatoni Hulladékgazdálkodási
Társulás megalakításához szükséges társulási megállapodás
elfogadásáról. A kezdeményezés a Hulladékgazdálkodási Konzorcium által pályázott, és megvalósított hulladékgazdálkodási
rendszer mûködtetésére, az abban mûködô eszközök pótlására, valamint a rendszer továbbfejlesztésére jön létre. Az összefogás konkrétabb, tisztább információt és tájékoztatást kell,
hogy jelentsen, hiszen a jelenlegi rendszer tíz esztendeje alatt
csak részinformációk jutottak el
éppen azokhoz, akiknek a számára (mindnyájunknak) a rendszer fenntartása anyagi következményekkel is járt. Az új társulás alapja elsôsorban a konzorcium közel 13 milliárdos vagyonának tisztességes megosztása
kell hogy legyen. Ezt kell elôször
elindítani, megvalósítani, amit
aztán, a következô lépésként a
rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének kell folytatni.
(Idôközben, október 10-én megalakult 56 település részvételével a társulás, annak bejegyzése
megtörtént.)
Október 18-án rendkívüli ülésen
fogadta el a testület a Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó
megállapodást, mely tartalmazza
azokat az elemeket, amelyek az
új közigazgatási rendszerben
érintik településünket. Az elôzetes
egyeztetések alapján négy munkatársunk januártól a Fonyód Járási Hivatalnál fog dolgozni.
Az átszervezés során a munkatársakkal együtt munkájuk esz-

közeit is át kell adnunk, így az
irodabútorokat, és az általuk
használt számítástechnikai berendezéseket. A régi-új közigazgatási rendszer célja, hogy Magyarországon egy hatékonyabb,
magas színvonalú, a polgárok
érdekeit szem elôtt tartó, olcsó
rendszerrel történjen meg a
mindnyájunk életében naponta
jelen lévô feladatok elvégzése.
Döntöttek a képviselôk a Bursa
Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatban
való részvételrôl, melyre a jövô
évi költségvetésben a tavalyi évhez hasonlóan másfélmillió forintot fognak tervezni. A pályázati
támogatás során a felsôoktatásban részt vevôk számára tíz
hónapon keresztül havi hatezer
forintot biztosítunk. Ezt további
ötezer forinttal egészíti ki az állam.
Energia megtakarításra vonatkozó pályázat benyújtásáról döntöttek a képviselôk.
A KEOP-2011-4.9.0 számú pályázat címe: Épületenergetikai
fejlesztés napelemes rendszerrel kiegészítve a balatonfenyvesi
Polgármesteri Hivatal épületén.
A pályázat teljes bekerülési költsége valamivel több mint 37 millió forint, melybôl a pályázaton
elnyerhetô összeg nem egészen
32 millió. A hiányzó összeget önrészként kell biztosítani, errôl
döntöttek a képviselôk. A fejlesztés során elkészül a községháza
külsô és a vízszintes födém szigetelése, a fûtéskorszerûsítés, a
nyílászárók szükséges cseréje,
és napelemek kerülnek a tetôre,
ezek elhelyezése elôtt fontos a
tetôszerkezet legalább részbeni
felújítása. (lombár)
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Nagy Ildikó falugazdásszal
az alábbi telefonszámon lehet
idôpontot egyeztetni: 30/571-1892

Tisztelt
Kutyatulajdonosok!
2013 január elsejétôl minden
4 hónapos kor feletti kutyát chippel
kell ellátni a (115/2012. (VI.11.) Kormányrendelet szerint. Csak chipes
kutyát LEHET beoltani veszettség
ellen. Tudjanak róla, mert kutyasétáltatás közben is megállíthatnak az
utcán, és a közterület felügyelôk
ellenôrizhetik a kutyust, ha nincs
chipezve, akár meg is büntethetnek!
Pár szó magáról a mikrochiprôl.
Az egyedi állat-azonosítás célját
szolgálja, az állatok nyakának bal oldalába kerül beültetésre, egy rizsszemnyi méretû üvegkapszulában
lévô elektromágnesesen gerjeszthetô ideiglenes adó-vevô. Ezt a detektor, mellyel azonosítani tudjuk a
chipet, gerjeszti, és csak az alatt
a rövid idô alatt (2–5 másodperc) detektálja azt a 15 számjegyet, amelyet
a chipbôl érkezô elektromos jelek
alapján visszakódol. Tehát a chip
nem tartalmazza a gazda adatait, nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét. A beültetett chip adatai: a kutya
neve, szôrzete, színe, ivara, szül. ideje, fajtája.
A beavatkozás összetettsége miatt,
ha lehet, a kötelezô chip beültetést a rendelôben célszerû elvégezni.
A regisztráció a behelyezéssel együtt
3500 Ft-ba kerül. Kérem, hogy keressenek fel a balatonfenyvesi rendelôben. A bejárat a Közép utca felôli
kapunál – minden nap délután 1 és 3
óra között. Idôpont egyeztetés után
máskor is állok rendelkezésükre. Ne
felejtsék el, hogy a kutyák mirkochippel való megjelölése kötelezô.
Dr. Szilvássy Györk

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.
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Akkor szüret!
Idén is nagy sikere volt a tradicionális Szüreti Fesztiválnak. Régi
hagyományt elevenít fel most már
évek óta a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület. A napsütéses
szeptemberi szombat délutánon.
A Három Tenor musical mûsora
alapozta meg a hangulatot, majd
nyolc lovas kocsival indult útjára
a hagyományos felvonulás vidám
nótaszó kíséretében. Ez után fergeteges utcabál kezdôdött a Zenepavilonnál, ahol a Golden’s zenekar szolgáltatta a talpalávalót. Köszönet minden közremûködônek!
Mulassunk együtt jövôre is!
Fotó: Haszon Zsolt

Kiállítás
a Hivatal Galériában
Krizmanics Ágnes mûvésztanár
alkotásaiból nyílt kiállítás október
18-án a balatonfenyvesi községháza nagytermében. A november
végéig látogatható néhány gondosan kidolgozott grafika mellett,
zömében festményeket felvonultató tárlat, melyet dr. Laczkó András Móricz Zsigmond-díjas irodalomtörténész, a Magyar Jövô folyóirat fôszerkesztôje ajánlott az
érdeklôdôk figyelmébe.
Fotó: Márton László

3

fenyv_nov.qxd

2012.11.06.

11:59

Page 4

FENYVESI ÚJSÁG

Októberi
megemlékezések
Az ôsz két jeles napjának, az aradi tizenhármak
emlékünnepének, és modernkori forradalmunk
október huszonharmadikai ünnepének képeibôl állítottuk össze ezt az oldalt Márton László
felvételeibôl
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A szépkorúak
köszöntése
Október az Idôsek Hónapja. Ez
alkalomból Lombár Gábor polgármester köszöntötte a fenyvesi szépkorúakat, majd egy
operett elôadással kedveskedtünk nekik, melynek nagyon
nagy sikere volt.
A fellépô mûvészek, Teremi
Trixi és Bozsó József elvarázsolták a közönséget. Október
29-én, hétfô délután, a Községháza Nagytermében meghitt perceknek lehettek részesei a jelenlévôk. A zord hideg
idôt ellensúlyozta az idôsek
szívét átjáró melegség.
A legkisebbek köszöntötték fel
a falu idôs polgárait: versekkel,
dalokkal és tánccal igyekeztek
örömöt okozni a kisfenyôk az
ezüstöknek. Jutalmul sok-sok
tapsot, szeretetet és mindenféle finomságot kaptak, és meghívást a következô évre!
Isten éltesse ôket sokáig!
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APRÓ
– Ifj. 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.
– Olasz–magyar, magyar–olasz
fordítást, tolmácsolást, idegenvezetést, pályázatírást, vadászatot vállalok.
ajogbolcsoje@gmail.com
Tel.: 30/472-8704
– Navigare Necesse Est. Nem
csak hajózni, hanem olaszul is
tudni kell! Gyere, tanulj velem
és menj akár Rómába.
ajogbolcsoje@gmail.com
Tel.: 30/472-8704
– Mosógépek, mosogatógépek,
villanybojlerek, elektromos fûnyírók, egyéb háztartási gépek
javítása! Kránicz István Tel.:
30/904-4527
– Veszélyes fák kivágása, fûnyírás, kertrendezés, takarítás, lakatosmunkák. Tel.: 85/362-151,
30/986-2565.
– MINDEN AMI VILLANYSZERELÉS! Farkas András villanyszerelô Lakások, házak, irodák,
üzletek, mûhelyek villanyszerelése. Fogyasztásmérô helyek
készítése. ÉVÉ felülvizsgálatok. Tel.: 30/275-1577, farek01@
gmail.com
Balatonfenyves,
Fenyvesi u. 214.
– Tanárnô tanuló felkészítést vállal fôleg matematika – kémia –
fizika tárgyakból. Érd.: 70/5413042
– Számítógépek javítását, karbantartását vállalom. Orbán János Tel.: 70/379-8301
– Mûanyag nyílászárók beépítése!
Kérjen árajánlatot! Dallos Építôanyagkereskedés 85/363-226
– Redôny értékesítés, szereléssel együtt is. Alumínium hôszigetelt, mûanyag, szúnyoghálóval is. Érd.: Dallos Imre építô-
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anyag kereskedô. B.fenyves,
Nimród u. 35/2 Tel.: 85/363-226
Angol tanítás minden szinten,
érettségire és nyelvvizsgára
való felkészítés szaktanártól
Fenyvesen. Tel.: 20/962-2687
Mindig-tv, parabola antennák,
számítástechnikai- és telefon
hálózatok építése és karbantartása, javítása: Kolviamár Kft.
Kolip Zoltán 20/247-2343
Kômûves és burkoló munkát
vállalok. Zrínyi Péter – 70/3349402
Kiadó Balatonfenyvesen a Halász utcában 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 literes hûtôszekrény. Érd.: Balatonfenyves,
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, pedikür, mûköröm) szeretettel várja vendégeit Balatonfenyves, Vörösmarty u. 15.
szám alatti üzletében (a virágbolt mellett). Bejelentkezés:
fodrászat 30/321-4146, körömkozmetika 30/716-3258
Családi ház Balatonfenyves
központjában szeptember 1-tôl
hosszú távra kiadó. Fûtési lehetôség: cserépkályha és gázkonvektorok. Ár megegyezés
szerint. Érd.: 30/691-7027
ELADÓ: 1 db szakszerûen szétbontott cserépkályha 80×80×170,
három oldalú, falhoz építhetô,
egy aknás; 1 db 4 kalóriás vegyes tüzelésû hamutárolós,
elején cserép kivitelû hátsó
füstcsöves kályha; 1 db kétrészes 1960-as szekrény, kétajtós + kétajtós vitrines dió színû,
2 db hozzá illô függönykarnissal; 1 db lábbal hajtós, mûködô
Singer varrógép, 1 db 80 literes, egy évet használt villanybojler, 1 db Siesta gázkályha.
Érd.: mtibi55@freemail.hu vagy
20/374-1729

2012. NOVEMBER
– ELADÓ 3 ajtós polcos szekrény, nôi ezüst ékszerek, nôi
bundák, AVON kozmetikumok,
könyvek és egyéb apróságok.
Érd.: 20/471-7225 vagy szlivka86@freemail.hu
– ELADÓ 1 db újszerû, megkímélt 3 funkciós babakocsi esôvédôvel, kék-drapp 10 000 Ft,
1 db bébi ringató új állapotban, fémvázas 5000 Ft, 1 db
színes játszószônyeg, felpatentolható oldalakkal 4000 Ft.
Érd.: 20/383-5206
– ELADÓ 1db CHICCO háromkerekû, nagyon szép babakocsi
(bézs-piros-kék); 1 db GRACO
háromfunkciós babakocsi babahordozóval, autós adapterrel. Dönthetô, sportkocsivá
alakítható, téliesíthetô és 1 db
nagy, összecsukható utazóágy
szivaccsal. Érd.: 70/334-9403
– Eladó egy megkímélt állapotú,
16-os gyermek kerékpár 5000 Ft
és egy HAJDÚ 120 literes villanybojler, új állapotú 25 000 Ft.
Érd.: 30/520-4789
– Eladó 2 db új pehelypaplan5000 Ft/db, 1 db új, égerszínû
tv-dvd állvány 6000Ft/db. Érd.:
20/9174-300
– Kézi hajtású szecskavágót vennék. Tel.: 30/576-1281
– KÚTTISZTÍTÁS, kútmélyítés,
kútfúrás, FAVÁGÁS Fonyódon
és környékén. Szakszerûen és
számlaképesen. Bohren und
Reinigung von Brunnen, Holzeinschlag. /www.Wassermann.hu/
Tel.: 70/251-0375,
info@wassermann.hu
Az apróhirdetések közzététele díjmentes, a hirdetések tartalmáért
felelôsséget nem vállalunk!
Tisztelt Hirdetôink! Kérjük, már a
feladáskor jelezzék, mennyi idôre
kérik megjelentetni a hirdetésüket, a hirdetések megnövekedett
száma miatt ugyanis apróik egy
idô után automatikusan kikerülnek a rovatból. Köszönjük!
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A Kisfenyô hírei
Emlékszem, amikor négy évvel ezelôtt azzal az ötlettel álltam óvónô társaim
elé, hogy az Állatok Világnapján hozzuk be az oviba házi kedvenceinket –
kissé furcsán néztek rám. Nem zárkóztak el a gondolattól, nem tartották kivitelezhetetlennek, de mindenképpen új formája volt ez a lehetôség a korábban
megszokott programunknak.
Együttmûködô társra találtunk több szülô személyében is, akik reggel a gyerkôccel együtt hozták az oviba az akváriumot – benne az aranyhalakkal.
A délelôtt folyamán sorban érkeztek a többiek is: papagájok, tyúkok, hörcsögök, tengerimalacok – kinek milyen házban és ház körül élô állata volt otthon.
Évrôl évre bôvült a repertoárunk, amit a gyerekek nagyon élveztek. Híre is ment
a kezdeményezésünknek, és követôkre találtunk más óvodák részérôl. Így jutottunk el az idei október negyedikéhez. E napsütéses délelôttön ismét pintyek, halak, pókok és kutyák lepték el az óvoda udvarát. A fûnyírást egy nagyon szelíd
pónilovacska vállalta magára, aki azt is remekül tûrte, hogy a bátrabb gyermekek felüljenek a hátára. Megint egy nagyszerû, élményekben gazdag napot
sikerült szereznünk a kicsiknek és köszönjük a szülôknek is a segítséget!
Még több fotót Balatonfenyves honlapján, a településünk, majd a Kisfenyô
Óvoda linkre kattintva nézhetnek meg az érdeklôdôk errôl a napról.
November 9-én, pénteken 16 órától rendezzük meg Márton-napi vásárunkat,
és az azt követô lámpás felvonulást. Minden balatonfenyvesi apróságot, kicsit
és nagyot szeretettel várunk! A programok között szerepel táncház és kézmûves foglalkozás is.
December 5-én, délelôtt 10 órától a Kincses Színház Mikulásváró gyermekelôadását nézhetik meg a kicsik és az általános iskola alsós osztályai, a községháza nagytermében. A programot az óvoda szülôi munkaközössége, valamint a Gyermekeinkért Alapítvány Balatonfenyves finanszírozza. Köszönjük!
H. Sz.

„Mert más alapot
senki sem vethet
a meglevôn kívül,
amely a Jézus Krisztus.”
(1 Korinthus 3,11.)

H

itvallás és közösség: néhány gondolat a Reformáció ünnepén. Amikor
a Reformációról beszélünk, arra a
máig tartó hatású hitbeli megújulási
mozgalomra gondolunk, mely a keresztyénség nyugati részében zajlott.
Megindítója Luther Márton volt, aki
1517. október 31-én 95 tételt függesztett ki a wittenbergi vártemplom kapujára azzal a céllal, hogy azok megvitatására hívja fel a hit tudományában
képzetteket. De a tételek „megvitatása” sokkal szélesebb körû lett, mint
azt akkor bárki gondolhatta volna.
A Reformációban fontos szerepet játszottak a hitbeli meggyôzôdésbôl fakadó, tudományos igényességgel
megfogalmazott hitvallások. E hitvallások célja a hitbeli egység munkálása és kifejezése, továbbá szükség
volt a hitvallásokra azért is, hogy
– mai szóval élve – „politikailag” elfogadtassák a hitbeli megújulást: be
akarták mutatni a királyok, fejedelmek és az országok népe elôtt, hogy
akik a Reformációt követik nem valamilyen veszélyes eretnekséget vallanak s hirdetnek, hanem az igaz keresztyén hitet, mely Jézus Krisztusra
épül, a Szentíráson alapul, az apostoli tanítással összhangban van.
A közös hit, annak megvallása közösséget teremt. Mi sokszor azt tapasztaljuk, hogy a kimondott hitvallások elválasztanak egymástól embereket, gyülekezeteket, s ezért félünk a határozott állásfoglalástól, ennek aztán az lesz a következménye,
hogy mi magunk sem tudjuk már,
hogy kiben, miben hiszünk, s csak
sodródunk az árral, napjainkban
olyan gondolatok áradatával, melyeket még azok sem hisznek, akik leírták azokat.
Érdemes lenne megtanulni a Reformáció nemzedékétôl, hogy az igazság megismerését fontos célul tûzték
ki, és készek voltak meggyôzôdésüket megvallani. Akinek nincs hite,
meggyôzôdése, a jelen világban csak
sodródik a „közvéleménnyel”.
A keresztyén üzenet a mai kor embere számára is ez: aki hisz Jézus
Krisztusban, annak örök élete van.
Ezt a nagyon egyszerû üzenetet, a
Krisztusban hívôk mindenütt elfogadják és vallják a világon.
Szabó Levente
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A Mindenszenteknek azonban más
az üzenete. Már a nevében is benne
van, mindenki szent: de csak azok,
akik már a túlsó oldalon vannak, csak
azok? Á, dehogy, már mi is járunk a
szentté válás útján, s ha ezt elfogadjuk, könnyebbé válik az utunk itt a
földön.
Hogy is olvassuk Máté evangéliumának 5. fejezetében? Szentek és boldogok lesznek, akik Isten elôtt a szegények, a szomorúak, az erôszakot
elutasítók, a békesség szeretôk. Az
emberek között – gondolhatnák sokan a kortársaink közül – a keresztények micsoda „pipogya népség”, még
vissza se ütnek, ha igazságtalanság,
üldöztetés éri ôket. Ilyeneknek jobb is,
hogy csak a halál utáni „jár” a vigasz,
a jutalom – gondolják ismét mások.
Pedig a világ sorsa – ennek a lelkületnek a gyakorlásában rejlik – ha valaki
megnézi a földgolyó lakóit, elképesztô, hogy micsoda nagyságrendben bántjuk egymást nap mint nap.
A minap nem tudtam aludni éjjel
– elôfordul az idôsödô emberrel –, és
egy német tv-csatornán „elcsíptem”

a következôket: Lesch professzor
asztrofizikus Münchenbôl s pap barátja arról tanakodtak, hogy lehet-e
a világmindenségben valahol olyan
bolygó, amelyen hasonló lények – mint
mi emberek – itt a mi naprendszerünkben élnek? És megszeretnének-e ismerni bennünket, ha megtehetnék?
A professzor igencsak lesújtó véleményt mondott a föld lakosairól:
„Vannak, de biztosan nem akarnának
megismerni bennünket, a sok gonoszság láttán, ami itt a földön folyik!”
A pap csak annyit jegyzett meg: „ideje lenne – már itt a földön – a szentté
válás útját járni”. Azt meg hadd tegyem én hozzá, hogy itt elkezdôdhetne – a szentek, a Mindenszentek
napjai, hónapjai, évei – a jövendô földi megvalósulása. Ha le is térünk a
Mindenszentek útjáról alkalmanként,
akkor is a bizalmat, amit Isten minden embernek megad, el ne veszítsük. Ha meg elvesztettük, legalább
próbáljuk az ô segítségével visszaszerezni. Nem lehetetlen.
Ify Géza
plébános

KOCKAVADÁSZAT

Vízszintes:
1. Tagadószó 4. Túlzott szeretet
10. Ormányos állat 11. Nem fel
12. Vízben tisztít 13. Iljusin repülôjének betûjele 14. Lop 19. ……….
Máté, katona, bolsevik író, szabadságharcos 21. Közremûködik röv.
22. DC 24. Eleven 25. Los ………..,
az atombomba kísérletek egyik
helyszíne 28. Mario ………………,
régi operaénekes

SZENT ERZSÉBET
PLÉBÁNIA
Mindenszentek
… mi már csak úgy érezzük, hogy a
szent dolgok, a szentté válás is nagyon messze áll tôlünk. Fáradozunk a
szentté váláson, de egyszerûen nem
akar sikerülni. A mindennapjaim(nk)ban bizony – ha a szívemre teszem a
kezemet – tele vagyok nehézségekkel, amelyek elég szépen rögössé teszik az én – hát még akkor másokét?
– szentté válásomat.
Egy ismeretlen imádkozó mondta el
nekem – még évekkel ezelôtt – leírom,
idézetként: „Édes Istenem, most éppen jól mennek a napjaim, nem pletykálkodtam, nem vesztettem el az önuralmamat, nem vagyok morcos, kiállhatatlan, nem panaszkodtam, még a
bankkártyámat sem terheltem túl. De,
néhány perc múlva ki kellene kelnem
az ágyból és szükség lesz a segítségedre!” Gyakorlatilag – gondolom –
mindenki csak akkor szent, ha alszik.

E havi rejtvényünk beküldési határideje: november 20. Múlt havi rejtvényünk
megfejtése: „Én is úgy tudtam.” A rejtvény nyertese: Varga László, Rákóczi utca 16. A rejtvény megfejtése egy L. M. Montgomery idézet folytatása: „A holnap
mindig tiszta, ………...........….. Megfejtés: a vízszintes 1., 17., és 29.

Függôleges:
1. Az igen ellentéte 2. Levelezô
nyelvoktatás betûi 3. Csodás történet 4. Monte Cristo börtönszigete
5. Finom gyümölcs 6. Dátumrag
7. Diplomáciai testület 8. Rangjelzô
szó 9. Teréz becézve 13. Népcsoport és birodalom volt Dél-Amerikában 14. CYK 15. Ami egyáltalán
nincs 16. ……., a nagy varázsló
17. A levegô mozgása 18. Folyó, a
Balatonba ömlik 20. Lett régiesen
26. …… Bamba, mexikói popsláger
27. Költôi sóhaj 22. Hajít 23. Háromszor ismételve tánc
Decemberi számunk lapzártája
november 20.
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