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Az idegen katonaság megjelenésével a felke-
lés nemzeti szabadságharccá változott. A for-
dulat október 28-án következett be, amikor
Nagy Imre miniszterelnök a forradalom oldalá-
ra állt; tûzszünetet rendelt el és „nemzeti de-
mokratikus mozgalomnak” nyilvánította a
megmozdulásokat. Újra a Kossuth-címer lett 
a hivatalos állami jelkép, március 15-e pedig
ismét nemzeti ünneppé vált. November 1-re
országszerte megszûntek a harcok. Magyar-
ország ezen a napon kilépett a Varsói
Szerzôdésbôl, és semleges államnak nyilvá-
nította magát. Néhány napra szabad ország

lettünk. Azonban 1956.
november 4-én vasár-
nap hajnalban megin-
dult az elsöprô erejû
szovjet támadás a ma-
gyar forradalom eltip-
rására, s a túlerô egy
hét alatt felszámolta az
ellenállást. A történe-
lem végül úgy alakult,
hogy a hôsök áldozata
nem vált hiábavalóvá,

hiszen 1989. október 23-án – a forradalom 
33. évfordulóján – kikiáltották a Magyar Köz-
társaságot.
A Nobel-díjas francia író, Albert Camus üze-
nete hív bennünket az emlékezésre, s egy re-
ménnyel teljes jövô építésére. „… A legázolt,
bilincsbe vert Magyarország többet tett a sza-
badságért és igazságért, mint bármelyik nép
a világon az elmúlt húsz esztendôben. …Ne-
héz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra.
… Hisszük, hogy valami bontakozik a világ-
ban, párhuzamosan az ellentmondás és halál
erôivel, amelyek elhomályosítják a történel-
met – bontakozik az élet és meggyôzés ereje,
az emberi felemelkedés hatalmas mozgalma,
melyet kultúrának nevezünk, s amely a sza-
bad alkotás és szabad munka terméke…”
(Gergely Tünde)

Ady Endre idôben távolról visszhangzó 
szavai találóan írják le az 1956-os forradalom 
és szabadságharc résztvevôinek áldozatos és
bátor kiállását egy szabad országért, nemze-
tünk felszabadulásáért. A legfiatalabbak, akik-
nek megadatott, hogy már egy szabad ország
állampolgáraiként szülessenek, talán csodál-
kozással hallgatják nagyszüleik, tanáraik el-
beszéléseit a magyar nép sok szenvedéssel
tarkított sorsáról, szabadságért folytatott küz-
delmeirôl.
Most, amikor az 1956-os forradalomra emlé-
kezünk, sok olyan történelmi esemény eleve-
nedik meg elôttünk,
melyek mind az októ-
beri események elôké-
szítôi voltak. Az egyik,
talán legjelentôsebb
fordulópont 1945 ápri-
lisa volt, amikor véget
ért a második világhá-
ború. Az ország ro-
mokban hevert, s eb-
ben a kényszerû hely-
zetben népünk óriási
erôvel látott hozzá a haza újjáépítéséhez.
Ugyanakkor, az országot megszálló szovjet
csapatok elnyomásban tartották az embere-
ket, ami elégedetlenséget és elkeseredést
szült. Az ifjúságban égett a szabadságvágy,
ez végül a rendszer elleni szervezkedésben
nyilvánult meg.
Az egyetemisták 1956. október 23-ra tüntetést
szerveztek Budapesten. A tömeg délután a
Bem térre vonult, ahol sok nemzeti színû
zászlóból kivágták a sztálinista címert. A Par-
lament elôtt ekkor már százezres tömeg kö-
vetelte Nagy Imrét a kormányba, s a tüntetôk
ledöntötték a Sztálin-szobrot, a zsarnokság
jelképét. Sötétedéskor eldördültek az elsô lö-
vések, megindult a fegyveres harc. Másnap,
24-én reggel szovjet tankcsapatok vonultak
be Budapestre a felkelés elfojtására.

Ady Endre:
A Tûz csiholója 

(részlet)

„Csak akkor születtek nagy dolgok,

Ha bátrak voltak, akik mertek,

S ha százszor tudtak bátrak lenni,

Százszor bátrak és viharvertek.”
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A községházáról jelentjük Nagy Ildikó falugazdász 
ügyfélfogadási rendje

Hétfôn 77.30–12.30 Balatonboglár

13.00–16.00 Ordacsehi

Kedden 77.30–12.30 Balatonboglár

13.00–15.00 Fonyód

15.30–16.00 Balatonboglár

Szerdán 77.30–16.00 Balatonboglár

Csütörtökön 77.30–12.30 Balatonboglár

13.00–15.00 Balatonfenyves

15.30–16.00 Balatonboglár

Pénteken 77.30–13.30 Balatonboglár

Elérhetôség: 30/571-1892

A Fonyód-Balatonfenyves 
Alapszolgáltatási Központ 

Ruhabörzét szervez

Helyszín: Balatonfenyves, Kölcsey u. 30.

Idôpontok:

2013. október 10. (csütörtök)

10:00–12:00-óráig,

2013. november 14. (csütörtök)

10:00–12:00-óráig,

2013. december 12. (csütörtök)

10:00–12:00-óráig.

Szeptember 19-én a községháza felújítása miatt a könyvtárban
tartotta a képviselô-testület munkaterv szerinti ülését, 12 napiren-
di pont tárgyalására került sor.
A polgármesteri jelentés számot adott a május vége óta tartott ülé-
seken hozott döntések végrehajtásáról, valamint ezen idô óta eltelt
idôben történtekrôl. Minden félévben beszámolunk a képviselô
testületnek az elmúlt fél esztendôben hozott testületi döntések, ha-
tározatok végrehajtásáról. Az elmúlt félévben nem volt olyan hatá-
rozat, melynek a végrehajtásának határideje lejárt volna, illetve az
ne lett volna végrehajtva. Egyhangú szavazással fogadta el a tes-
tület  a polgármesternek az átruházott hatáskörben hozott dönté-
seirôl szóló beszámolóját.
Ezen döntések a következôk voltak: átmeneti segély 81 alkalom-
mal, tûzifa 20 alkalommal, temetési segély 15 alkalommal, szülési
segély 6 újszülött esetében, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
46 kiskorú esetén, valamint méltányossági alapon 5 fô részére 
állapított meg ápolási díjat.
Döntött a testület, hogy kilép a Dél Balatoni Szennyvízelvezetés és
Tisztítást Célzó Önkormányzati Társulásból mivel annak kereté-
ben nálunk fejlesztés nem végezhetô.
Módosította a testület a Munka és Tûzvédelmi Társulás társulási
megállapodását a tagtelepülések jelzésére, és a Somogy Megyei
Önkormányzati Hivatal felülvizsgálata után.
Pályázatot írtunk ki a kéményseprô-ipari közszolgáltatás elvégzé-
sére, a pályázati kiírást megfogalmaztuk, azt elfogadtuk.
A testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Balatoni Fejlesz-
tési Tanács (BFT) által a vízparti és egyéb közösségi területek fej-
lesztésének támogatására kiírt pályázati lehetôségre, ennek során
a Csalogány strand partvédelmét, és parti sétányát szeretnénk 
felújítani.
Elfogadta a testület azt az ingatlant, amelyet magánszemélyek
ajánlottak fel a településnek. Az ingatlan a település nyugati hatá-
rához közel a kül- és belterület határán helyezkedik el.
Ismét tárgyalja a testület a közterület felügyelôi állás betöltésével
kapcsolatos elôterjesztést, amikorra a foglalkoztatott munkáinak
megfogalmazását is el kell készíteni.
Egyhangú szavazással fogadták el a képviselôk az önkormányzat
idei I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 468 194 000 Ft be-
vétellel (73,2%), valamint 493 279 000 Ft kiadással (77,12%).
Hosszan tartó vita után egyhangú szavazással fogadták el a
képviselôk az elmúlt üdülési idény értékelését. Volt aki a strandok
állapotát, és a programokat egyaránt retrónak minôsítette, melyet
más képviselô üdvözölt, hiszen akkor azt is mondhatjuk hogy diva-
tosak voltunk. A polgármester összefoglalójában nagyra értékelte
a községháza munkatársainak egész nyári teljesítményét. Az
elôterjesztés tárgyalása során elhangzott, hogy a felmerültek tisz-
tázására egy községbejárást követô személyes egyeztetésen kell
sort keríteni.
Végezetül egy lakáscélú támogatást tárgyaltak a képviselôk, egy
Imre majori lakás felújítására 250 000 Ft kamatmentes kölcsönt
ítéltek meg a kérelmezônek. (Lombár)

Ingyenes jogsegélyszolgálat
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYE-
NES jogsegélyszolgálatot azok számára,
akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük
során. Ha Ön vagy ismerôse ilyen helyzetben
van, illetve tudomása van ilyen esetrôl, kér-
jük, jelezze az alábbi elérhetôségeken:

Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06-1/342-63-55, 06-70/330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu, 

weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Novemberi számunk lapzártája
október 20., 12 óra

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Vecsera Jánosné.

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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Papírgyûjtés
= környezetvédelem
Hagyományainkhoz híven szeptemberben is-
mét papírgyûjtésre hívtuk diákjainkat. Ez nem
csak jó buli számukra, de a környezetünket is
védik, mivel sok fát kímélnek meg a kivágás-
tól. Napjaink egyik égetô problémája a klíma-
változás. A Föld légkörének átlaghômérsék-
lete emelkedik, amelynek egyik oka az erdôk
gyorstempójú kiirtása. (Két másodpercenként
egy focipályányi tûnik el a Földrôl.) A fák
ugyanis megkötik a légköri szenet, ezáltal
oxigént szabadítanak fel, így csökkentik a fel-
melegedést. Vigyázzunk tehát a zöld óriások-
ra, hiszen tisztítják és frissítik a levegônket,
nyáron pedig a perzselô hôségben oltalmat
adnak!
A kitartó munkának meglett az eredménye:
7700 kg papír gyûlt össze. Az alsó tagozato-
sok versenyét a 2. osztály nyerte (84 kg tanu-
lónként), a felsô tagozatosokét pedig a 7. osz-
tály (130 kg tanulónként). Gratulálunk!

Balogh Tünde

Közlemény
Ezúton szeretném értesíteni Önöket, hogy a bala-
tonfenyvesi 45–65 év közötti nôk számára mammog- 
ráfiai szûrôvizsgálatot szervezünk, a nagy létszám-
ra való tekintettel, egy újabb idôpontban, azaz
2013.11.04-én.
A vizsgálatra jelentkezôket autóbusz szállítja el a
vizsgálat helyszínére. A busz hétfôn reggel 6:45-kor
indul az önkormányzat épülete elôl (a vizsgálat és 
az utazás is ingyenes!!!!).
Kérem Önöket, hogy minél nagyobb számban 
jelentkezzenek, hiszen a vizsgálat nagyon fontos,
akár életmentô is lehet, a rendelô telefonszáma:
85/460-236. Ezen a számon tudnak jelentkezni.

Dr. Veress Zsolt 
Balatonfenyves háziorvosa

Felhívás! 
Pszichiátriai szerek viselkedési 

problémákra?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedé-
si rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed,
és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem
változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Ál-
lampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt.
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhetô a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1/342-6355, 06-70/330-5384

E-mail: info@cchr.hu, 
weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

EGY KIS
AGYTORNA!

A feladat megfejtését a következô számban
olvashatják!

Írja be a hiányzó számokat!

Az augusztusi számban bemutatott fejtörôk
megfejtése:
PÁR (GYOPÁR, PÁRNA)
LÉP
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– Szoba kiadó. Érdeklôdni: Tel.:
70/209-8119

– Egy megtalált gyermekkerék-
pár keresi kis gazdáját! Tel.:
30/710-0960

– Vízház utcában eladó 40 db
40×40×10-es, és 45 db 50×50×6-
os gyephézagos lap. Irányár
250 Ft/db. Érdeklôdni: 20/227-
3929

– Használt sütôolaj és sütôzsira-
dék begyûjtését vállaljuk. Cse-
rébe háziszappant adunk. Mo-
sásra, mosakodásra alkalmas,
minôségi termék. Balaton-
keresztúr, Kossuth L. u. 79. Tel.:
70/509-8828 (Giricz Zsuzsa –
szappanfôzô kézmûves)

– Kecsketejes kézmûves házi-
szappan kapható. Bôrproblé-
mákra, érzékeny bôrre gyógy-
szappanokat, egyéni igények
szerint színes-illatos szappa-
nokat is készítek. Balatonke-
resztúr, Kossuth L. u. 79. Tel.:
70/509-8828 (Giricz Zsuzsa –
szappanfôzô kézmûves)

– Balatonfenyves–Imremajorban,
az IKSZT épületében új építésû
üzlethelyiség kiadó élelmiszer-
bolt üzemeltetésének céljából.
Összterület 47 m2, 22 m2 el-
adótérrel, 3 raktárhelyiséggel.
Érdeklôdni lehet: 20/445-5083 
telefonon, vagy e-mailben:
majorka. ikszt@gmail.com

– KIADÓ NYARALÓT KERESEK!
Telefon: 85/361-604, 20/4043733,
70/2728915, 30/3517165, e-mail:
karolyi.eva@freemail.hu

– Bátaszéki piros mázas cse- 
rép jó állapotban bontottan
100–110 m2, október közepén
egyben elvihetô 500 Ft/m2

áron. Érdeklôdni: 30/384-5956
– Eladó MORA gáztûzhely, 3 lán-

gos, sütôvel (fehér). A tûzhely
újszerû állapotban van. 30/483-
4010

– Ha a természetgyógyászatot
kedveli! Betegség miatt felszá-
molt budapesti klinikánk több

értékes gyógyító mûszert áru-
sít. Pl.: Elektro-akupunktúra,
fizioterápiás mûszerek. Ár,
megegyezés szerint. Érdeklôd-
ni: 20/231-5238 Ugyanitt: Sport
babakocsi jó állapotú eladó
5000 Ft-ért

– Eladó nôi kerékpár új állapot-
ban. Tel.: 460-380.

– Dracéna díszfa cseréppel
együtt (kb. 1,5 m magas) eladó
8000 Ft-ért. Érdeklôdni: 30/384
5272.

– Egyedi póló? Nem gond! Mi-
nôség gyorsan, jó áron! Egyedi
feliratok, logók, minták! Rész-
letek: telefon: +3670/634-5515, 
e-mail: poloegyedi @gmail.com

– SVÉD MASSZÁZS Frissítô
svédmasszázs képzett masz-
szôrtôl. A hét bármely napján,
akár saját otthonában. Hívjon
bizalommal és segítségemmel
frissüljön fel testileg, lelkileg.
30/513-7804

– Vásárolnék, 220 V-os, jó állapo-
tú terménydarálót. Vásárolnék
továbbá jó minôségû, 100%-os,
tiszta othelló bort. 30/591-8036,
83/318-839

– Eladó 400 l-es Zanussi fa-
gyasztó láda, 120 l-es Lehel 
fagyasztó szekrény, rozsda-
mentes süteményes hûtô. Ér-
deklôdni: 30/620-4334

– Díszburkolat/viacolor lerakása,
öntözôberendezés kiépítése,
füvesítés, fûnyírás, sövényvá-
gás, vakondrács lerakása, faki-
vágás, gyepszellôztetés, gépi
és kézi földmunka. Tel.: 70/772-
9554.

– KIADÓ, SZÍNVONALAS NYA-
RALÓHÁZAKAT KERESÜNK.
Tel.: 30/544-7189.

– „KUKAC KERT SZERVIZ!”
Szakembertôl kertgondozás:
ingyenes kiszállás, szaktanács-
adás, füvesítés, ültetés, met-
szés. Nagy László, 20/500-
7484.

– Villanyszerelés, antennaszere-
lés, UPC-antenna szerelés, ka-
merarendszerek, riasztórend-
szerek, garázsajtók, kapunyitó

motorok. Tel.: 85/560-140, F.:
85/560-141 M.: 30/941-8106,
nemethvill01@gmail.com

– Vállalok új és idôszakos villa-
mos felülvizsgálatokat magán-
személyek, üzletek és vendég-
látó egységek számára. Profi-
lom: erôsáramú berendezések
vizsgálata, érintésvédelmi mé-
rése, EPH bekötések, villámvé-
delmi felülvizsgálatok, minôsítô
iratok készítése, szükség sze-
rint hibajavítás, villanyszerelés
kivitelezés, valamint munkavé-
delmi és tûzvédelmi tevékeny-
ségek. Elérhetôség 30/907-
2911 wargavill@gmail.com

– Vitorlás csónak, vízi sportszer
javítását vállalom. Ugyanitt el-
adó egy 22-es Yole vitorlás ha-
jó. Tel.: 30/769-8657.

– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványo-
zó mester vállalom régi tetôk
felújítását, új tetôszerkezetek
ácsolását, fedését, valamint
belsô burkolást és gipszkarto-
nozást, kerti pihenôk, teraszok,
kocsibeállók elkészítését. Ba-
latonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.:
30/387-6573.

– Olasz–magyar, magyar–olasz
fordítást, tolmácsolást, idegen-
vezetést, pályázatírást, vadá-
szatot vállalok. ajogbolcsoje@
gmail.com Telefon: 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 fû-
nyírók, egyéb háztartási gépek
javítása! Kránicz István Tel.:
30/904-4527

– Veszélyes fák kivágása, fûnyí-
rás, kertrendezés, takarítás, la-
katosmunkák. Tel.: 85/362-151,
30/986-2565.

– MINDEN AMI VILLANYSZE-
RELÉS! Farkas András vil-
lanyszerelô Lakások, házak, iro-
dák, üzletek, mûhelyek villany-

APRÓ
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szerelése. Fogyasztásmérô he-
lyek készítése. ÉVÉ felülvizsgá-
latok. 30/275-1577, farek01@
gmail.com Balatonfenyves,
Fenyvesi u. 214.

– Tanárnô tanuló felkészítést vál-
lal fôleg matematika – kémia –
fizika tárgyakból. Tel.: 70/541-
3042

– Számítógépek javítását, kar-
bantartását vállalom. Orbán Já-
nos 70/379-8301

– Mûanyag nyílászárók beépíté-
se! Kérjen árajánlatot! Dallos
Építôanyag kereskedés Tel.:
85/363-226

– Redôny értékesítés, szerelés-
sel együtt is. Alumínium hôszi-
getelt, mûanyag, szúnyogháló-
val is. Tel.: Dallos Imre építô-
anyag kereskedô. Balatonfeny-
ves, 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 karban-
tartása, javítása: Kolviamár Kft.
Kolip Zoltán 20/247-2343

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

– Férfi munkát vállalna kötetlen
munkaidôben, de a kötött is
megoldható. Kerti munkák, szo-
ba-, kerítésfestés, kerékpársze-
relés, ház körüli munkák, ki-
sebb kômûvesmunkák. Telefon:
30/693-1783

– Gitta Fodrászat (férfi, nôi, gyer-
mek) és körömkozmetika (ma-
nikûr, pedikûr, mûköröm) szere-
tettel várja vendégeit Balaton-
fenyves, Vörösmarty u. 15.
szám alatti üzletében (a virág-
bolt mellett). Bejelentkezés:
fodrászat 30/321-4146, köröm-
kozmetika 30/716-3258

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

2013-ban október 7–13. között kerül sor az Országos Könyvtári
Napok eseményeire az Informatikai és Könyvtári Szövetség
szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. 2013-
ban az emberi kapcsolatok kerülnek a könyvtári napok közép-
pontjába.

A balatonfenyvesi községi könyvtár is csatlakozik az Országos
Könyvtári Napok – Könyvtárak az emberi kapcsolatokért össze-
fogáshoz.

Az alábbi programmal várjuk az érdeklôdôket:
Beszélgetés a másságról, a toleranciáról

Dr. József István pszichológussal

Idôpont: 2013. október 11-én 17 óra

Helyszín: Az általános iskola ebédlôje
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A szocialista természetátalakító
munka

„Bíborvörösben fürdik az ég alja,
mintha a lebukó nap fénye festette
volna be. De a nap még magasan jár
az égen – nem lehet más, tûz lángol
amott!
Valóban tûz. Ég a nagybereki nádas.
Mesterségesen gyújtották fel, hogy
aztán a kopár, üszkös talajba bele-
vágjanak a traktorok, felszántsák, és
a zsombékos nádas helyén új élet
szülessen: termô, hasznothajtó me-
zôgazdaság, ipari- és kertinövények
Kánaánja.

Mit nevezünk Nagybereknek? A Ba-
latonkeresztúr, Fonyód és Boglár 
mögött elterülô, körülbelül 15 ezer
holdnyi, egykor lápos, sással benôtt
dágványt (…) területén valamikor a
Balaton hömpölygött. (…) Néhány
évtizeddel ezelôtt elkezdôdött a 
mocsaras lápmedence lecsapolása.
A magyar mérnöki kar megtette a
magáét a szabályozás sikere érdeké-
ben. A nagyszerû mérnöki munkával
a Nagyberek lápjaiban a víz színe
1–11/2 méterrel a Balaton vízszíne
alá süllyedt, a tôzeg száradásnak in-
dult, rétek, legelôk keletkeztek. A tér-
képen, Keresztúr és Fonyód mellett

ma is találunk ilyen neveket: Gulya-
hálás, Üszô-szállás.
Megelégedhettünk mi azzal, hogy a
somogyi Nagybereken gulyák, kon-
dák, ménesek, nyárjak tannyázza-
nak? A szocialista természetátalakító
munka jóval továbbment a vízszabá-
lyozásnál s a Nagyberek tökéletes és
gazdaságos kihasználására hadjára-
tot indított.
A Nagybereki Állami gazdaság Új
Élet majorjában valóban Nagyberek
új élete tárul a szemünk elé. 1948
március közepén egyetlen Hanomag-
Diesellel volt felfegyverkezve az
20–30 somogyszentpáli, táskai, bu-
zsáki, balatonfenyvesi paraszt, aki
szemtanúja volt, mikor a traktor az
elsô barázdát szántotta a felégetett
nádas helyén. Ma az Új Élet major-
nak sok száz dolgozója, gépállomá-
sa, öntözôberendezése, hatalmas
traktorparkja, sertéshizlalója, korsze-
rû tehenészete van, villamos fejô-
berendezéssel. A kertgazdaság zöld-
ségfélét termel, s nemcsak a Balaton
mentét látja el friss áruval, hanem
például Budapest spenót ellátását is
megtermi. A kertgazdaság egy részé-
ben az állandó széljárás ártott a fiatal
palántáknak. Az Új Élet majorban
zöldövezetet ültettek a veszélyezte-
tett helyeken, s már virulnak a fiatal

Az ezerszínû Magyarországon
Ez a címe – egész pontosan: Ezerszínû Magyarország – annak a kötetnek,

amelyet az a Lestyán Sándor írt és szerkesztett, akinek a nagybereki gaz-

dasággal és közvetlen térségünk akkori jelenével kapcsolatos szöve-

geibôl válogattunk és publikáltunk két fejezetnyit idei februári, illetve

márciusi számunkban. Ezt az országjáró kötetét is az Ifjúsági Könyvkiadó 

adta ki, négy évvel késôbb, mint a korábbit: annak átdolgozott, bôvített 

kiadása. És természetesen írója rögzíti azt is oldalain, mi történt szûk öt

év alatt (az Utazás az új Magyarországon 1951-ben jelent meg) Fenyves

határában, szomszédságában. Kiderül: teljes gôzzel mûködik már a 

„Dunántúl éléskamrája” (így díszítette fel a Rákosi-korszak túlzó szavak-

kal a voluntarista programot), amelynek az elsô könyvben még csak a

szültés utáni elsô pillanatairól lehetett szó. Lássuk hát, mire jutott négy-

öt év alatt a Nagyberekben az épülônek mondott szocializmus…

A fejezetet Lestyán Mészöly Géza Balatoni halásztanya címû festményével illusztrálta
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facsemeték. Tarkaszoknyás, babos-
fejkedôs lányok hajladoznak az
ágyások között, szedik a zöldséget.
Teherautók sorakoznak fel a major
széles kövesútján, viszik az árut a
piacokra. Gazdasági vasút pöfékel 
a sínen – ipari termelvényeket szál-
lít az állomásra.
A nagybereki cukorrépa legutóbb
204 mázsás átlagtermést hozott.
A takarmányrépa holdanként 400
métermázsát, egyes helyeken hat-
százat… A kendertermelés külön
büszkesége az Állami Gazdaság-
nak. Jó vízálló, erôs kötél készül a
nagybereki kenderbôl. Angliába is
szállítunk belôle.”

Ezt a – csak némileg rövidített –
részt szakítottuk ki most Lestyán
Sándor bereki riportjából. Ha megint
lesz helyünk a lapban a múltidézés-
re, folytatjuk. Ami azonban ezt a fe-
jezetrészt illeti, talán nem árt még
felhívni a figyelmet néhány érdekes
mozzanatra. Ilyen a tûzgyújtás esete
a nádasban. Nem tudjuk, hány hó-
napon át égett akkor a tôzeg, keser-
nyés füstjével árasztva el a környé-
ket, de hát egy ilyen semmiség alig-
ha állhatott a természetlegyôzô
igyekezet útjában. Ilyennek gondol-
hatjuk azokat a mondatokat, ame-
lyek a háború elôtti mérnökkar di-
cséretét zengik, a mocsár lecsapo-
lásában végzett munkát ismerik el.
1955-öt írunk, bizony már nem tilos
elismerni a mûszaki értelmiség
hasznosságát. Ez Nagy Imre minisz-
terelnökségének idôszaka.
Amikor Fenyves történetét írtam,
adatait kutattam, nem találkoztam
azzal az információval sem, hogy a
fôváros spenótellátásában megha-
tározó szerepet játszott Fenyves,
ahogy arról sem volt információm,
hogy kenderkötelünket az angolok 
is kedvelték. Azt pedig, mint a hazai
história javíthatatlan búvára, ugyan-
csak különös örömmel fedeztem fel
a szövegben, hogy Nagy Imre káde-
rei – akik persze jó részben Rákosi-
nak is káderei voltak – nem tudnak
leszokni arról, ami minden, a józan
észt s meggondolásait félresöprô
hatalom jelszókészletéhez hozzá-
tartozik. Hogy le kell gyôzni valakit
vagy valamit (akkor a természetet),
hogy hadjáratot kell indítani a
mezôgazdaságban (is), hogy a gé-
peket nem egyszerûen üzemeltetni
kell, hiszen azok nem is gépek: fegy-
verek… 

Látványos felvonulás, bordalok, nóta és operett. Színvonalas mûsorral kez-
dôdött szeptember 14-én (szombaton) a balatonfenyvesi Ezüstfenyô Nyugdíjas
Egyesület és a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület által szervezett szüreti 
ünnepség. Kora délután bordalok csendültek fel a Balatonfenyvesi Népdalkör
elôadásában a kertmoziban, majd Török Alexandra népdalcsokrát követôen
magyar nóta és operett válogatások hangzottak el a színpadon Palotás Ágnes
elôadásában. A mûsort követôen egy rövid bor- illetve szôlôkóstolást követôen
indult el a felvonulás. Közel száz fô szállt fel a hintót követô fogatokra a kert-
mozi elôtt, és vonult végig a település számos utcáján. Több helyen megállt a
menet – ahol a lakók, illetve üzlettulajdonosok kínálták borral a felvonulás
résztvevôit, miközben a nyugdíjas egyesület Kiscsónak Táncegyüttese szóra-
koztatta közönséget. A Zenepavilonnál ért véget a felvonulás, ahol 18 órától 
utcabál várta az érdeklôdôket.

Akkor szüret!
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A tulajdonos és a település is
erôsítené a gazdasági vasút tu-
risztikai szerepét. Az ingyen vona-
tozás, kézmûves vásár és szá-
mos kulturális- és sportrendez-
vény mellett a vasút szerelmesei
kéregjegyeket vásárolhattak, va-
lamint betekinthettek a kulisszák
mögé. Kísérôvel ezen a napon
bárki megtekinthette a 60 éve
épült javítómûhelyt, vontatási épü-
letet. A különvonaton korhû ru-
hában dolgoztak a kalauzok, az
ingyenes jegyekkel, mely még 
képeslapot is tartalmazott Auszt-
riába szóló vonatjegyet és bala-
tonfenyvesi hétvégi üdülést nyer-
hetett egy-egy szerencsés utas.
A 117 esztendôs Balatonfenyves
létezésének több mint felét a gaz-
dasági vasúttal töltötte, remélhe-
tôleg így marad ez a jövôben is –
hangsúlyozta szeptember 7-én a
16. kisvasúti napon köszöntô-
jében Lombár Gábor. A település
polgármestere szólt az egykoron
a gazdaság kiszolgálására épült
vasút turisztikai szerepérôl. Véle-
ménye szerint fontos lenne, hogy
a ma már hagyományos szeptem-
ber elsô szombatján megrende-
zésre kerülô kisvasúti napon újra
helyet kapjanak a hajtányok, me-
lyek komoly tömeget vonzottak a
településre.
A közszolgálati feladatként rend-
szeres személyforgalmat bonyo-
lító balatonfenyvesi gazdasági
vasút egy éve része a MÁV-
Startnak, máris eredményesség-
rôl számolhat be – hangsúlyozta
megnyitójában Shulek Tibor, a
MÁV-Start értékesítési koordiná-
ciós vezetôje. Szólt arról, hogy
szélesíteni kívánják a turisztikához
kapcsolható kínálatukat, melynek
elsô lépéseként a nyáron straté-
giai megállapodást kötöttek a
Balatonfenyvesi Turisztikai Egye-
sülettel. Kiemelte a szakember,
hogy az idei szezontól kerékpár-
szállító kocsit csatoltak a szerel-
vényekhez, az egyre növekvô 
kerékpáros turizmus igényeinek
kiszolgálására, ugyanakkor a meg-
bízhatóbb, kiszámíthatóbb szol-
gáltatás érdekében egy teljesen
felújított mozdonyt állítottak szol-
gálatba Balatonfenyvesen.

A Kisvasút nagy napja
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