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kor letartóztatják, társaival együtt elhurcolják az 
országból. December 5-én feloszlatják a forradalmi
bizottságokat, 9-én törvényen kívül helyezik a mun-
kástanácsokat 11-én rögtönítélô bíráskodást vezet-
nek be. 21 ezer pert indítanak, a halálra ítéltek szá-
ma meghaladja a háromszázat, több mint 16 ezer
embert ítélnek szabadság vesztésre. A harcokban, a
megtorlások során életét veszti 2500 ember, közel 
20 ezer a sebesültek száma, csaknem 200 ezren
hagyják el az országot.
Nemzeti tragédia! Mégis: ünnepeljünk! Ünnepeljük az
56-os forradalmat népünk szabadságharcát, példát
mutattunk a világnak. Ünnepeljük a harmadik magyar
köztársaság elmúlt két évtizedét, melynek vívmányai
tagadhatatlanok. Ma már senkinek nem kell az életét
adnia azért, hogy szabadon élhessen. Ünnepeljünk,
és gondoljunk kegyelettel mindazokra névvel és név
nélkül. Akiknek köszönhetjük, hogy ma itt minden
félelem nélkül emlékezhetünk, és emlékeztethetünk.
Áldott legyen ötvenhat, és az ötvenhatos szabadság-
harcosok emléke!

Forradalmunk ünnepén
Visszásnak éreztem sokáig, hogy ünnepelünk ilyen-
kor, amikor inkább gyászolnunk kellene, de ma már
tudom, hogy igenis ünnepelnünk kell, hiszen csoda
történt 1956. október 23-án, és az azt követô hetekben.
A háború végén, a nagyhatalmak tárgyalóasztal mel-
lett hozott döntései révén Magyarország a szocialista
„béketáborhoz” kellett hogy tartozzon. A kommunista
vezetés ámokfutása olyan elkeseredettséget szült,
aminek valamikor, valahol ki kellett törnie, a föld alatt
szunnyadó tûzhányóhoz hasonlóan. Ehhez járult hoz-
zá, hogy nyáron a lengyelországi Poznanban felkelés
tört ki, melyet még azon a napon a hadsereg beveté-
sével a hatalom levert. 53 halott és több mint 300 se-
besült. Itthon már tavasztól érzôdik: Rákosi ideje le-
járt. Félelmetes lehetett október 6-án a közel százez-
res csendes tömeg néma tiltakozása. Október 15-én
a kormány, és az MDP vezetôje, hivatalos útra Jugo-
szláviába utazott, mire hazaérnek az egyetemisták
megfogalmazzák a magyar nép többségének követe-
léseit: a szovjet katonák menjenek haza, Nagy Imre
legyen a miniszterelnök, vonják felelôsségre a bûnö-
söket, szabad választások, demokráciát, közös érde-
keken alapuló gazdasági kapcsolatot a Szovjetunió-
val, töröljék el a beszolgáltatásokat, legyen sztrájk-
jog, vélemény, sajtó, és szólásszabadság, állítsák
vissza a Kossuth címert, március 15-e legyen nem-
zeti ünnep, bontsák le a Sztálin szobrot.
A forradalom végigsöpört az országon, munkástaná-
csok, forradalmi bizottságok, katonatanácsok alakul-
tak mindenhol, így nálunk, itt Fenyvesen is, éppen
ebben az épületben, a kisvasút végállomás épületé-
ben, amely ház elôtt most állunk. Október 28-án a
kormány, amelyben erre az idôre helyet kaptak az
újjáalakult pártok képviselôi – a tüntetôk, így a forra-
dalom oldalára áll. Nagy Imre nemzeti demokratikus
mozgalomnak nevezi a történteket. Bejelenti, hogy
kezdeményezte a szovjet csapatok kivonását, felosz-
latta az ÁVH-t, amnesztiát biztosít a felkelôknek, a
Kossuth címer, és a március 15-e ügyében is egyet-
értett a követelésekkel, és ami nagyon fontos fejle-
mény – az ENSZ napirendre tûzi a „magyar kérdést”.
A Szovjetunió nem hagyhatta ilyen egyszerûen vesz-
ni nyugati védôbástyáját. Mint mindig a történelem fo-
lyamán, most is volt árulónk: Kádár eltûnt a fôváros-
ból, és szembe fordult Nagy Imrével. November 1-én
még a kormány kihirdeti az ország semlegességét,
és kilép a varsói szerzôdésbôl, már áradnak be az or-
szágba a friss intervenciós csapatok. A tárgyalásokat
vezetô Maléter Pál honvédelmi minisztert tôrbe csal-
ják. Mindszenty az amerikai, míg Nagy Imre a Jugo-
szláv nagykövetségre menekül, melynek elhagyása-

A község koszorúzással, ünnepi mûsorral emlékezett
meg ötvenhat forradalmának ötvennyolcadik évfor-
dulójáról. A programra a községháza nagytermében
és a Kisvasút állomásépületénél került sor. Itt mon-
dott emlékbeszédet Lombár Gábor. Beszédébôl
idéztünk néhány gondolatot.
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November 5-én reggel 8 órakor
kezdte meg az újonnan megvá-
lasztott képviselô-testület rendkí-
vüli ülésen az elkövetkezendô,
most már öt esztendôre szóló
megbízatásának talán legfonto-
sabb munkanapját. Napirendje a
következô volt:

1. Szervezeti, és Mûködési Sza-
bályzat (SZMSZ) módosítása

2. Bizottság megválasztása
3. Alpolgármester választása
4. Alpolgármester eskütétele
5. Tájékoztató a polgármester

illetményérôl
6. Az alpolgármester tiszteletdíjá-

nak, és költségtérítésének meg-
állapítása

7. Megbízás a gazdasági prog-
ram kidolgozására

8. Iskolaigazgatói pályázat

Az SZMSZ módosítását az Ön-
kormányzati törvény (Mötv) mó-
dosítása, illetve annak hatályba
lépése tette szükségessé, vala-
mint azon változások, amelyek új-
donságként ebben a választási
idôszakban jelentkeztek (alpol-
gármesteri tisztség betöltése –
ilyen nem volt 2010–2014 között),
továbbá, hogy az eddigi két szak-
bizottság helyett egy alakítására
(Jogi és Gazdasági) tett javaslatot
a polgármester.
Az elôterjesztés több pontjában
sem volt egységes a képviselôk
álláspontja, volt, aki fenntartotta
volna a két bizottságot, vagy a
képviselô és külsôs tagok arányá-
ban javasolt a 4+2 arány helyett
(4 képviselô és 2 külsôs) 5 kép-
viselô, és 2 külsôs arányú ösz-
szetételt, mely esetén minden
képviselô bizottsági tag is lett vol-
na. Ebben csak a polgármester,
és az alpolgármester nem vehet-
ne részt a törvényi szabályozás
miatt.
Komoly vitát gerjesztett még an-
nak szabályozása, hogy milyen
esetben hány napirend esetén le-
het rendkívüli ülést összehívni
délelôtti, illetve délutáni idôpontra.
A módosító indítványok egyike
sem kapta meg végül a szüksé-
ges támogatottságot, így az elô-
terjesztett módosítást terjesztette
szavazásra a polgármester, me-
lyet a testület egyhangú szava-
zással elfogadott.
A bizottság megválasztása során
ismét szóba került a két bizottság
létrehozásának lehetôsége, mely
az elôzô napirend során már el-
dôlt, nevezetesen, hogy egy lesz,
és ennek a személyi összetételé-
re tett javaslatot a polgármester,
valamint elhangzottak nevek új
külsôs tagokra is, akik mûszaki
kérdésekben lehetnének segítsé-
gére a bizottságnak.
A polgármester a javaslata során
kihangsúlyozta, hogy a külsôs ta-
gok esetén, mivel egy bizottság
lesz: egy a jogi kérdésekben és
egy közgazdasági problémakör-

Megalakult Fenyves önkormányzata

Balatonfenyves Község Önkormányzatának ünnepélyes alakuló
ülésére 2014. október 21-én került sor a Községháza nagytermé-
ben. A Fekete István Általános Iskola növendékei mûsorral köszön-
tötték az új testület tagjait, valamint a megjelenteket. Tábor Tamás,
a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a választások ered-
ményét, majd a megválasztott képviselôk letették esküjüket. Lom-
bár Gábor polgármester Szabó Lajos nyugalmazott református lel-
késznek adott esküje után ismertette következô öt éves program-
jának fôbb célkitûzéseit.
Balatonfenyves polgármestere: Lombár Gábor.

Képviselôi: Gyanó Józsefné, Haszon Zsolt, dr. Kemény Gábor,

Koponicsné Pék Hajnalka, Somogyi István, Stamler József.

Megválasztotta a testület 
az alpolgármestert, bizottságát, és annak tagjait
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A Községi Könyvtár 
nyitvatartási ideje

Hétfôtôl, péntekig:
10–12, 13–16 óra

telefon: 85/560-330

e-mail: konyvtar@balatonfenyves.hu

A könyvtárból könyvek ingyenesen
elvihetôk.

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Krizsai Mónika.

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.

ben jártas szakemberre lesz
szükség. Végül a testület a követ-
kezô bizottságot hozta létre:

Jogi, és Gazdasági Bizottság
Elnök: Haszon Zsolt
Elnök helyettes: Dr. Kemény Gábor
Tagok: Koponicsné Pék Hajnalka

Stamler József
Külsôs tagok: Péter Mária

Tábor Tamás

Tekintettel arra hogy a testület
négy képviselô részvételével dön-
tött a bizottság létrehozásáról,
Gyanó Józsefné képviselô asz-
szony a megoldatlannak tûnô kér-
dést feloldandó bejelentette, hogy
nem kíván a bizottsági munká-
ban, mint tag, részt venni.
Az alpolgármester választása is
komoly vitát váltott ki, mivel sze-
mélyét a képviselôk kisebb része
nem tartotta megfelelônek. Kifo-
gásolták, hogy nem a legtöbb
szavazatot elérô képviselô kapott
felkérést. A polgármester tájékoz-
tatta az ülést, hogy az önkor-
mányzati törvény (Mötv) 74§ (1)
bekezdése alapján az ô javaslatá-
ra, az ô helyettesítésére, munká-
jának segítésére választ alpol-
gármestert a testület. Bizalmi
tisztségrôl lévén szó az is szere-
pet játszott mérlegelésében, hogy
a jelölt az elmúlt idôszakban 
elismerésre méltó munkát vég-
zett. A javasolt személy a szava-
zás elôtt bejelentette érintettsé-
gét, ennek ellenére a testület fel-
hatalmazta, hogy vegyen részt a
szavazásban.
A titkos szavazás eredményeként
a képviselô testület Balatonfeny-
ves alpolgármesterévé Somogyi
István képviselôt választotta, aki
ezt követôen letette esküjét.
A jegyzô tájékoztatta a testületet,
hogy a polgármester illetményé-

rôl a Mötv rendelkezik, e szerint
az a helyettes-államtitkár illet-
ménye hatvan százaléka, mely-
hez ennek 15 százalékában 
meghatározott költségtérítésre is
jogosult. Ebben az elôterjesztés-
ben kaptak tájékoztatást a kép-
viselôk a polgármester elmúlt
négy esztendôben ki nem vett
szabadságának megváltásáról,
melyet a testület minôsített 
többségi szavazással tudomásul
vett.
Döntött a testület az alpolgármes-
ter díjazásáról, összegét a Mötv 
a polgármester tiszteletdíjából ve-
zeti le, figyelembe véve a telepü-
lés lakosság számát, egy tól-ig
kategóriában. A testület a polgár-
mester javaslatára a kezdô össze-
get állapította meg, melynek egy-
harmadáról az alpolgármester a
szavazás elôtt lemondott.
Hét egybehangzó szavazattal
adott a testület a polgármester-
nek megbízást az önkormányzat
gazdasági programjának elkészí-
tésére, melyet szintén az önkor-
mányzati törvény ad feladatául.
A program elkészítésének határ-
ideje a megbízástól számított hat
hónap.
Utolsó napirendként az iskola-
igazgató pályázatával kapcsola-
tos helyzetrôl tárgyalt a testület
sürgôsségi napirendként, mely-
nek tárgyalási sorba vételével
kapcsolatban a jegyzô – annak
szabálytalansága miatt –, törvé-
nyességi észrevételt tett. A testü-
let felkérte a polgármestert, hogy
kérjen írásos tájékoztatást a tan-
kerület igazgatójától az igazgatói
pályázat megjelenésének módjá-
ról, nevezetesen, hogy nyomaté-
kos kérésünk ellenére abból ki-
maradt a bérlakás biztosításának
lehetôsége.

Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt

Hétfôtôl – péntekig 
8–11 és 13–14 óra között

Gyermekorvosi rendelés
Dr. Merényi Éva

Hétfô, Szerda, Péntek 
12.30–13.30 óráig

Ügyeleti ellátás
Munkanapokon 16 órától 
másnap reggel 8 óráig,

Hétvégén és ünnepnapokon 
a nap 24 órájában.

Cím: Egészségügyi Kht.
Fonyód, Szent István u. 23.

Tel.: 85/360-050

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE  

November 3–9.
Mária Gyógyszertár Balatonlelle

November 10–16.
Arany Kígyó Gyógyszertár

Balatonboglár
November 17–23.

Isteni Gondviselés Gyógyszertár
Fonyód

November 24–30.
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves

December 1–7.
Magyar Korona Gyógyszertár

Balatonlelle

Ügyeleti idô zárástól az alábbi
idôpontig:

2014.09.01.–2014.12.31.:
H–P: 20 óra, 

Szombat:14 óra, 
vasárnap és ünnepnapokon 12 óra
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A Kisfenyôk felköszöntötték az Ezüstöket. Október 22-én a balatonfenyvesi Ezüstfenyô Nyugdíjas
Egyesület vendégül látta a Fonyód–Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ fonyódi nyugdíjasait.
Kiss Gábor és Schmidt Henrikné verssel, a Kisfenyô óvodásai vidám mûsorral készültek az esemény-
re. A hagyományteremtô szándékkal megrendezett vidám délutánt kötetlen beszélgetés követte süte-
ményezéssel és kávézással

Idôsek köszöntése

Szûrôvizsgálat
Tisztelt Balatonfenyvesiek! 
2014.11.22-én 8–16 óráig 

ingyenes egészségügyi szûrônapot 
tartunk a rendelôben.

Az alábbi vizsgálatokra várjuk:
– vércukorszintmérés, diabetikus 

tanácsadás
– légzésfunkciós vizsgálat 
– kardiológiai vizsgálat
– szemészeti vizsgálat
– reumatológiai vizsgálat
– bôrgyógyászati vizsgálat
– urológiai vizsgálat (PSA vérvétel)

Kérjük betegeinket, hogy a zsúfoltság el-
kerülése végett a 85/460-236-os telefon-
számon szíveskedjenek bejelentkezni.

A bejelentkezések alapján idôpontra
hívjuk Önöket.

Kérjük, hogy minél többen jelezzék rész-
vételi szándékukat.

Dr. Veress Zsolt
háziorvos
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Mátraverebélyi zarándoklat

Nagy izgalommal vártuk ezt a zarán-
dokutat: Máriabesnyô és Mátra-
verebély-Szentkút volt az úti cél! 
A nagy távolság miatt már hajnali öt
órakor útra keltünk. Mindenki kényel-
mesen elhelyezkedett az autóbusz-
ban. Horváth Norbert kántor és Bolla
István atya köszöntötte a zarándoko-
kat. Ahogy a nap felkelt, közösen
mondtuk el a reggeli imádságot és az
örvendetes Rózsafûzért. A velencei-
tavi parkolónál tartottunk egy rövid
pihenôt, majd folytattuk utunkat. Jó
volt látni a még alvó Budapestet,
majd kívülrôl megcsodáltuk a gödöl-
lôi Grassalkovich-kastélyt, ismertebb
nevén Sissi-kastélyt.
Onnan már csak pár percnyi utazás
volt Máriabesnyôig. Végigjártuk a ke-
resztutat, majd az idegenvezetô na-
gyon kedves, tartalmas ismertetôjét
hallgattuk meg, miként építtette gróf
Grassalkovich Antal az 1771-ben fel-

szentelt templomot, amely elefánt-
csontból faragott 11 cm-es Mária
kegyszobrot ôriz. Az altemplomban
Grassalkovich Antal és leszármazot-
tainak kriptája található.
Aztán újra buszra szálltunk, hegyen-
völgyön, erdôn-mezôn vitt utunk, míg
végre megérkeztünk Mátraverebély-
Szentkútra. Nagy szeretettel fogadtak
bennünket a nemrégiben nemzeti
emlékhellyé avatott búcsújáróhelyen.
A kegytemplom mellett szabadtéri
szentmisén vehettünk részt. Ezután
kisebb-nagyobb csoportokban áhítat-
tal csodáltuk meg a kegytemplom
belsejét, benne a Szûzanya szobrá-
val, amely az ország elsô búcsújáró
kegyhelye, a lourdes-i barlang máso-
latát, a Szentkút forrását, a bátrabbak
a szurdokban található – a monda
szerint Szent László királyunk lová-
nak patája nyomán fakadt forrást – is
felkutatták.

Lelkiekben gazdagodva indultunk to-
vább, egészen Egerig. Mészkôbe
vájt, szinte végeláthatatlan borospin-
cébe látogattunk, némelyik hordó
több mint 23 ezer literes volt! Alig vár-
tuk, hogy megkóstolhassuk a híres
borvidék többféle borát: rizlinget,
rosét és bikavért. Bár szívesen idôz-
tünk volna még, ideje volt hazaindul-
ni, hisz még több mint 250 kilométer
út állt elôttünk.
Budapestre érve Bolla atya igazán
nagyszerû idegenvezetônek bizo-
nyult, izgatottan néztünk, hol jobbra,
hol balra, mikor melyik irányban volt
egy-egy gyönyörûen kivilágított épü-
let, híd, vagy utca.
Az esti közös imádság után min- 
denki elcsendesedett ugyan, de biz-
tos vagyok abban, hogy mindnyájan 
lelkiekben megerôsödve tértünk 
haza.

M. G.

Melyik ábra következik?
Folytassa a legalsó sort a kisebb,
számozott ábrák valamelyikével.
Ön szerint a nyolc ábra közül
logikailag melyik következik?

A megfejtést a következô szám-
ban közöljük.

Igazgatói pályázat
Az Emberi Erôforrások Minisztere 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola
intézményvezetô (magasabb vezetô) 

beosztás ellátására.

További információ:
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.

aspx?ID=egxd8psyg9

EGY KIS

AGYTORNA!
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– ELADÓ: Ülôgarnitúra (FÜLES) kana-
pé és 2 fotel, 20 000 Ft, érd. 30/620-
4334

– ELADÓ: 400 l-es Zanussi fagyasztó lá-
da (40 000 Ft) 150 cm széles – rozs-
damentes, vitrines hûtô (50 000 Ft)
érdeklôdni: 30/6204334

– „EZERMESTER-SZOLGÁLAT” Tóth
László Balatonfenyves, Petôfi u. 185.
Tel.: 70/602-5203. e-mail: fredd60@
vodamail.hu 

– Eladnám Öreglakon levô házamat:
3 szoba, elôszoba, boltíves konyha,
fürdôszoba. Nagy udvar, örökzöldek-
kel, 6 ha szántóval. Tel.: 85/707-324.

– ELADÓ egy 420-as vitorlás kishajó
alapfelszereléssel. Irányár: 150 000 Ft.
Tel.: 70/775-7069, vagy: 90/399-6925.

– ELADÓ jó állapotban lévô, két részes
ülôgarnitúra. A két személyes rész
ágynemûtartós, a három személyes
rész ággyá alakítható. Fekvô felület:
140 × 200 cm. Ár: 40 000 Ft. Érd.:
30/390-1131

– Minden típusú régebbi kiadású szgk-
hoz való tetôcsomagtartó baráti áron
eladó! Érdeklôdni lehet a 82/318-786,
vagy a 30/742-4113 telefonszámon.

– Kettô darab 160×120-as háromszár-
nyas hôszig. mûanyag ablak (használt)
redônnyel, szúnyoghálóval Balaton-
fenyvesen eladó. Eladási ár: megegye-
zés szerint. Érdeklôdni: 70/375-1493

– Szobafestés, mázolás, térkövezés, ta-
karítás, fûnyírást vállalok. Tel.: +36
30/951-6569 vagy +36 30/316-1904

– Figyelem! Új helyen a fenyvesi GO-
KART pálya! Fenyvesi lakosoknak
kedvezmény.

– Eladó esztergagép sok alkatrésszel,
dinamó, hegesztô, jobb hátsó Suzuki
ajtó. Tel.: 20/247-6566

– Galériás, IKEÁ-s vaságy matraccal el-
adó. Irányár: 25 000 Ft és sarok író-
asztal számítógép tartós eladó. irány-
ár: 20 000 Ft. Sürgôsen eladók költö-
zés miatt. Balatonfenyves Közép út.
255. tel: 30/549-4851

– Használt sütôolaj és sütôzsiradék be-
gyûjtését vállaljuk – cserébe HÁZI-
SZAPPANT adunk.
Mosásra, folttisztításra, mosakodásra
alkalmas, minôségi termék. Balaton-
keresztúr, Kossuth L. u. 79. 70/509-
8828 (Giricz Kálmán – hagyomány-
ôrzô szappanfôzô kézmûves)

– Nôi kerékpár eladó! 30/393-5300
– Eladó esztergagép sok alkatrésszel,

dinamó hegesztô, jobb hátsó Suzuki
ajtó Tel.: 20/ 247-6566

– Olasztanítás, olasz tolmácsolás, fordí-
tás 30/472-8704, tundeneszmenyi@
gmail.com

– Lakható présház szôlôvel, gyümöl-
csössel a kisvonat mentén Hátihegyen
eladó. Villany, kútból vezetékes víz,
cserépkályha, kemence, garázs és
melléképület is tartozik az épülethez.
30/957-3170

– BÔRMÛVES – Egyedi elgondolású
tárgyak kivitelezése, bôrbôl készült
tárgyak javítása, reprodukálása. Elér-
hetôség: 30/323-8575

– FÛNYÍRÁST és elgazosodott telkek
rendbetételét, valamint egész éves
gondozását vállalom. Telefon: 30/929-
3819

– TOTO–LOTTÓ és egyéb szerencsejá-
ték a Nemzeti Dohányboltban (ZSOLI
Szupermarket) Piazza D’oro kávé,
cappuccino helyben fogyasztásra és
elvitelre is.

– SVÉD MASSZÁZS Frissítô svéd-
masszázs képzett masszôrtôl. A hét
bármely napján, akár saját otthoná-
ban. Hívjon bizalommal és segítsé-
gemmel frissüljön fel testileg, lelkileg.
30/513-7804

– KIADÓ NYARALÓT KERESEK!
85/361-604, 20/404-3733, 70/272-
8915, 30/351-7165, e-mail: karolyi.eva
@freemail.hu

– Díszburkolat/viacolor lerakása, öntö-
zôberendezés kiépítése, füvesítés, fû-
nyírás, sövényvágás, vakondrács le-
rakása, fakivágás, gyepszellôztetés, 
gépi és kézi földmunka. Tel.: 70/772-
9554.

– KIADÓ, SZÍNVONALAS NYARALÓ-
HÁZAKAT KERESÜNK. Telefon:
30/544-7189.

– „KUKAC KERT SZERVIZ!” Szakem-
bertôl kertgondozás: ingyenes kiszál-
lás, szaktanácsadás, füvesítés, ülte-
tés, metszés. Nagy László, 20/500-
7484.

– Villanyszerelés, antennaszerelés,
UPC-antenna szerelés, kamerarend-
szerek, riasztórendszerek, garázsaj-
tók, kapunyitó motorok. Tel.: 85/560-
140, F.: 85/560-141 M.: 30/941-8106,
nemethvill01@gmail.com

– Vállalok új és idôszakos villamos felül-
vizsgálatokat magánszemélyek, üzle-
tek és vendéglátó egységek számára.
Profilom: erôsáramú berendezések
vizsgálata, érintésvédelmi mérése,
EPH bekötések, villámvédelmi felül-
vizsgálatok, minôsítô iratok készítése,
szükség szerint hibajavítás, villany-
szerelés kivitelezés, valamint munka-
védelmi és tûzvédelmi tevékenységek.
Elérhetôség +36 30/907-2911 wargavill
@gmail.com

– Vitorlás csónak, vízi sportszer javítá-
sát vállalom. Ugyanitt eladó egy 22-es
Yole vitorlás hajó. Tel.: 30/769-8657.

– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó mes-
ter vállalom régi tetôk felújítását, új
tetôszerkezetek ácsolását, fedését,

valamint belsô burkolást és gipszkar-
tonozást, kerti pihenôk, teraszok, ko-
csibeállók elkészítését. Balatonfeny-
ves, Rákóczi u. 2., tel.: 30/387-6573.

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

– Veszélyes fák kivágása, fûnyírás, kert-
rendezés, takarítás, lakatosmunkák.
Tel.: 85/362-151, 30/986-2565.

– MINDEN AMI VILLANYSZERELÉS!
Farkas András villanyszerelô Lakások,
házak, irodák, üzletek, mûhelyek vil-
lanyszerelése. Fogyasztásmérô he-
lyek készítése. ÉVÉ felülvizsgálatok.
30/275-1577, farek01@gmail.com Ba-
latonfenyves, Fenyvesi u. 214.

– Tanárnô tanuló felkészítést vállal fôleg
matematika – kémia – fizika tárgyak-
ból. Tel.: 70/541-3042

– Számítógépek javítását, karbantartá-
sát vállalom. Orbán János 70/379-
8301

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

– Redôny értékesítés, szereléssel
együtt is. Alumínium hôszigetelt, mû-
anyag, szúnyoghálóval is. Tel.: Dallos
Imre építôanyag kereskedô. B.feny-
ves, Nimród u. 35/2 Tel.: 85/363-226

– Angol tanítás minden szinten, érettsé-
gire és nyelvvizsgára való felkészítés
szaktanártól Fenyvesen. Tel.: 20/962-
2687

– Mindig-tv, parabola antennák, számí-
tástechnikai- és telefon hálózatok épí-
tése és karbantartása, javítása: Kol-
viamár Kft. Kolip Zoltán 20/247-2343

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

– Férfi munkát vállalna kötetlen munka-
idôben, de a kötött is megoldható.
Kerti munkák, szoba-, kerítésfestés,
kerékpárszerelés, ház körüli munkák,
kisebb kômûvesmunkák. Tel.: 30/693-
1783

– Gitta Fodrászat (férfi, nôi, gyermek) és
körömkozmetika (manikûr, pedikûr,
mûköröm) szeretettel várja vendégeit
Balatonfenyves, Vörösmarty u. 15.
szám alatti üzletében (a virágbolt mel-
lett). Bejelentkezés: fodrászat 30/321-
4146, körömkozmetika 30/716-3258

Az apróhirdetések közzététele díjmen-
tes, a hirdetések tartalmáért felelôssé-
get nem vállalunk!

Kérjük, újítsák meg hirdetésüket, januári
számunktól csak azokét közöljük, akik
azt december 20-ig megteszik.

APRÓ

Decemberi számunk lapzártája

2014. november 25.
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Nüsszai Szent Gergely „Nagy kate-
ketikus beszéd” címû mûvében kí-
vánatosnak tartja a keresztény hí-
vek számára azon alapelv állandó
figyelembe vételét, miszerint a ha-
lálban meg kell látnunk azt, ami em-
beri, a halál módjában pedig azt kell
kutatnunk, ami az isteni valóságra
utal. (Nüsszai Szent Gergely: Nagy
kateketikus beszéd; in: A kap-
padókiai atyák, Ókeresztény Írók, 
6. kötet, SZIT, Budapest, 1983.
554. o.) Nemcsak az emberi élet,
hanem a halál eseménye is egy
„rejtett szellemi tartalmat” hordoz
magában, amelynek végsô alapja
az isteni és emberi természet egye-
sülésében, tehát Jézus Krisztus
személyében és kereszthalálában
gyökerezik. A Fiú felvette véges,
tökéletlen, halandó emberi termé-
szetünket, ezáltal élet és halál titok-
zatos módon összetartozik, nem
szakítható el egymástól. A szent író
szerint az isteni valóság minden
létezôt áthat és fenntart, tehát a ha-
lál eseménye nem egy élettörténet
abszolút befejezettségét, hanem az
emberi személy végsô teljességé-
nek ígéretét hordozza.
Szeretteink, barátaink, hozzátarto-
zóink halála minden embert (hívôt
és nem hívôt egyaránt) próbára
tesz. Úrrá lesz rajtunk a fájdalom, a
megrendültség, a kétségbeesés ér-
zése, egy rémisztô ûr, egy áthidal-

hatatlan szakadék tárul fel elôttünk,
betör az életünkbe a szerencsétlen-
ség tapasztalata, amely szétrom-
bolja megszokott életvitelünket. Az
ember elbizonytalanodik, minden
kétségessé és kérdésessé válik
elôtte, nyomasztó vagy beszédes
hallgatásba burkolózik. Csak a 
könnyek enyhíthetik némileg az el-
hunyttól való megfosztottság érzé-
sét, szinte ez marad a gyászoló
számára az egyetlen vigasztalás.
A másik ember halálának tapaszta-
lata tehát akarva-akaratlanul a saját
életünk értelmességének kérdését
veti fel. A lelkiismeret számadásra
szólíthat fel, felelôsségre vonhat
tetteimért az elhunyttal kapcsolat-
ban. A pszichológia – nagyon he-
lyesen – gyászmunkának nevezi
ezt a folyamatot: sem az egyes em-
ber, sem egy nemzet nem térhet ki
a lelkiismeret szólítása elôl, amely
válaszadásra késztet mindenfajta
önvád vagy önsajnálat nélkül. (Eb-
ben az összefüggésben különös
élességgel vetôdik fel a halál prob-
lémája a temetetlen holtak vagy az
igaztalanul elítéltek esetében: nem
lehet hazugságba, hallgatásba bur-
kolózni, mert az élôk helyett majd a
halottak fognak beszélni.)
Korunk embere – aki a látszatbiz-
tonságra való törekvéssel és a si-
kerorientált életörömmel jellemez-
hetô – nem akar tudni a halálról.

A halál ténye számára egy baleset,
amelyet megpróbál kétségbeeset-
ten elrejteni önmaga és mások elôl:
megpróbálja számûzni szürke kór-
házi folyosók alagsorába, mindent
elkövet azért, hogy ne váljon a 
saját életében mások halála elbe-
szélhetô – személyes – esemény-
nyé. Mivel mindent birtokolni akar,
nem engedi, hogy megérintse a
mulandóság tapasztalata: vesze-
delmesen keveredik benne a foko-
zódó életundor és beteges halálfé-
lelem. Folyamatosan menekül földi
végességével való szembesülés
elôl. (Ennek a szellemi állapotnak
nagyszerû leírását találjuk Szent
Ágoston „Vallomásai” címû könyvé-
nek negyedik fejezetében, ahol be-
számol egy gyermekkori barátjának
elveszítésérôl. A szent írót a halál
ténye rádöbbenti, hogy barátjában
valami mulandót szeretett az örök
helyett, miközben azt hitte, hogy ô
sohasem halhat meg. A pótolhatat-
lan veszteség hiánya kínozza, saját
létezésének semmissége.) 
Amikor szeretteink eltávoznak e földi
világból – megtöretünk… Hasonló
módon, ahogy Jézus megtöri a ke-
nyeret és szétosztja tanítványainak,
ahogy megtöretik a kereszten:
„végsôkig menô” szeretete ott nyil-
vánul meg teljes egészében, ahol
minden emberi próbálkozás csôdöt
mond… a halálban. A Fiú küldetése
a kereszten éri el csúcspontját,
megtörténik a végleges elszakadás
a Jézus és a tanítványok között
(Péter elbújik szégyenében a Mes-
ter háromszori megtagadása után,
a többiek szétszéledtek, egyedül
János áll a megrendült Máriával a
kereszt alatt), hogy egy radikálisan
új viszony alakuljon ki Isten és az
ember között. „A szeretet nem szû-
nik meg soha” (1Kor 13,8) – mond-
ja Pál apostol: ezt a szeretetet
azonban nem egy önzô, vak szen-
vedély táplálja, amely képtelen el-
engedni az elhunytakat (hagyván
ôket szellemként lebegni élet és ha-
lál között), hanem hiteles emléke-
zés, hûség és elkötelezettség ve-
zérli. Olyan szeretet, amely soha
nem teszi elhagyatottá az embert,
mindig vele és érte van, és a halál
hatalma… megtörik.

Bolla István

Gondolatok Mindenszentek 
ünnepén s Halottak napján
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Csontó Sándor barátom gyûjtemé-
nyébôl került elô ez a remek képes-
lap. „Postatiszta”, azaz nem adták fel,
és ez most némi bizonytalanságot
okoz, mert hogy ott van a hátlapján
viszont egy „képaláírás”, amely sze-
rint – pontosan idézve – „A Balaton-
fenyvesi Gazdasági Vasút elsô sze-
mélyszállító vonata indulásra készen.
1956. 06. 03.” Az eredeti fotót – ez is
kiderül – Almási Zoltán gyûjtôtôl kér-
te el sokszorosításra a lapot kiadó
Agroinform Nyomda Kft. Nem túl ré-

gen történhetett – magának a képes-
lapnak a formai jegyein ez is jól lát-
szik: nosztalgia sorozat részeként
készülhetett, legfeljebb néhány esz-
tendeje.
Az ötvenes évek közepe felé köze-
ledve már egyre több gondot okozott,
hogy az 1952. szeptemberében át-
adott vonalon az eredetileg áruszál-
lításra rendszeresített vagonokkal
utaztatták a majorok és Fenyves kö-
zött mindazokat, akiknek másutt volt
a lakóhelye, mint a munkahelye.

Ugyanezzel a lehetôséggel élhettek
az iskolába járó gyerekek is, bár ôket
az Állami Gazdaság felvállalta, lovas
kocsival transzportálva a diákokat
oda s vissza. A gazdaság vezetése
kért végül is 1955-ben engedélyt ar-
ra, hogy berendezkedjen a személy-
szállításra: a gazdasági vasúton. Be-
szereztek zárt és fôleg – padokkal
felszerelt – nyitott kocsikat, és 1956
késôtavaszán bejelenthették a kö-
zönségnek, hamarosan megindul a
forgalomnak ez a módja is, nyilvánva-
lóan minden érintett ôszinte örömére.
Csak az a kérdés, hogy pontosan mi-
kor? A Hatvan éves a fenyvesi kis-
vasút címû füzet szövege szerint (há-
rom éve jelent meg) a menetrendvál-
tozást 1956. június 3-án hirdették
meg, de a tényleges személyszállítás
egy héttel késôbb, június 10-étôl in-
dult meg. A képeslapon viszont,
amely a harmadikai dátumot tünteti
fel, jól láthatóan zsúfolt szerelvény
indul a fenyvesi végállomástól.
Persze ez valójában nem több
szôrszálhasogatásnál – belátom. Vé-
gül is, miért ne lehetne mind a két dá-
tum rendben. A korábbi egy élôben
vizsgáztatott bemutató napja, az
utóbbi a menetrendszerû közlekedés
nyitódátuma. A lényeg – különösen
most, majd hatvan év után – az, hogy
megmutathattuk ezt a pompás régi
felvételt. (B. P.)

Ez ám a töpörtyû! 
(fenyvesi puszta tequila-kisüsti
módra)

Az I. Nagybereki Töpörtyûfesztivál 
2. díját nyerte el Imremajorban az itt
következô recept. A zsírsütés kellé-
kei: üst, üstház, kürt, gázrózsa, gáz-
palack, töpörtyûnyomó, szûrô, véndô
a kisült zsír tárolásához, valamint egy
tál az apró darabos zsírnak.
Hozzávalók: 10–12 kg egyforma mé-
retre kockázott jó minôségû, zsírsza-
lonna, 1–2 l víz, 0,5 l tej.
Az üstbe rakott zsírszalonna alá
szükség szerint 1–2 l vizet öntünk,
hogy könnyebben eresszen levet.
Lassú tûzön fôzzük, közben kever-
getjük. Amikor a töpörtyû sütése kb.
a háromnegyednyi idônél tart, akkor
hozzáöntünk kb. fél liter tejet, amitôl
szép sárgásbarnás színt fog kapni.
A sütés idôtartama a szalonna érett-
ségétôl függ, de ez a mennyiség 2–3
órát vesz igénybe.
A kisült töpörtyût ízlés szerint ki-
nyomjuk, majd a zsírt állni hagyjuk,

hogy a töpörtyû törmelékei le tudja-
nak ülepedni. Ezután a zsírt szûrôn
keresztül a véndôbe merjük. Az üst
alján maradt töpörtyû-törmeléket
pogácsába, sült káposztába lehet
felhasználni, melynek receptjét a
következô számban ismertetjük.

A töpörtyûsütô csapat: Somogyi Ist-
ván, Varga Szabolcs, Táskai Elôd és
családjuk hölgytagjai, valamit Lombár
Gábor polgármester voltak.
Megjegyzés: a zsírsütés fel nem sorolt,
de alapvetô hozzávalója a jóféle kis-
üsti, természetesen fenyvesi módra.

Utasokat szállít a kisvasút
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