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Milyen volt az idei szezon? Kérdezgetjük egy-
mást, próbáljuk elemezni a történteket, s ez nem
könnyű lecke, sôt, talán még nem is jött el a
mérlegkészítés ideje. Durván kettérekesztette 
az egész világ históriájának folyamát a cezúra:
valami véget ért a COVID elôtt. S még nem
mondhatjuk, új számítást kezdhettünk: COVID
után.  
Van, aki szerint jobb év volt ez, mint a tavalyi, de
ôk is azt gondolják: az elmúlt évtizedek egyik
legellentmondásosabb nyári idényét tudhatjuk
magunk mögött.
Az esztendô eleje úgy indult, ahogy szokott. Meg -
tartottuk azokat a megemlékezéseinket, amelye-
ket januárban kellett megtartani, megemlékez-
tünk Földváry Miksa nyaraló tulajdonos vérta-
núnkról, aztán fejet hajtottunk a II. Magyar
Hadsereg doni tragédiájának évfordulóján. Majd
megkezdtük az immár szokásos lakossági fóru-
mokat januárban Kaposváron, Pécsen és Nagy -
kanizsán. Ezeken a rendezvényeken értékeljük
az elôzô esztendô történéseit, fejlesztéseit, fel-
vázoljuk az elôttünk álló esztendô terveit, utóbbi-
hoz ezeken a találkozókon várjuk az ötleteket,
javaslatokat.
Miközben nyaralópolgárainkkal beszélgettünk,
már lehetett hallani valamilyen vírusról, de oly
messze, oly megfoghatatlanul, bizonytalan és
távoli információk jutottak el csak hozzánk, hogy
kevesen vettük akkor még ezt komolyan, mun-
katársainkkal mi sem.
Aztán jöttek a hírek egyre közelebbrôl, egyre
ijesztôbb adatokat ismerhettünk meg, igaz ná -
lunk még márciusban sem volt semmi közvetlen
ok a riadalomra. De bizony már itt volt közöttünk
az, ami azóta is meghatározza az életünket. Sok
mindent azóta másként csinálunk, és ez jó, ne -
vezetesen évekkel ezelôtt még nagyon furcsá-
nak találtuk, ha egy híradásban valaki maszkban
kerékpározott, vagy gyalogolt a nagyvárosok-
ban.
És most? Már szinte mindenhol maszkos embe -
rekkel találkozunk, ami jó dolog, hiszen védel-
met jelent magunkra és egymásra egyaránt. Tör -
téntek is ebbôl érdekes mondhatni mókás törté-
netek, amikor nem, vagy csak nehezen ismer-
tük, illetve ismerjük fel egymást…

A Nônapot még megtartottuk együtt, de utána
szinte azonnal komoly intézkedések következtek
az országban. Közterületek lezárása, lakhely
elhagyási korlátozás (amit persze kevesen tar-
tottak be, és vettek komolyan). Nálunk elég
hosszasan tartott a strandok, és a kikötô móló
szárának zárása, be is tartottuk, mondhatni egé-
szen jó eredménnyel. A fenyvesiek, és most is
köszönöm mindnyájuknak, komolyan vették a
központi és a helyi rendelkezéseket, fegyelme-
zetten betartottak minden elôírást.
Miután a korlátozások idôszakának vége lett,
meglepôen megengedô rendelkezések láttak
napvilágot, lehetôvé téve a nyári szezon beindí-
tását, a vendéglátóhelyek megnyitását (a távol-
ságtartás, és a létszám korlátozás betartásával,
amit nem vagy csak nagyon esetlegesen ellen -
ôriztek az erre hivatottak). Óriási tömeg, még
soha nem látott mennyiségű vendég úgy produ-
kálta a tavalyihoz képest a százhúsz százalékos
forgalmat, hogy júniusban még szinte senki sem
járt felénk, de aztán… Rég nem láttunk ennyi
vendéget!
A vendéglátósok, és a szállásadók mindent el,
és ki tudtak adni, miközben a nagyobb szállás-
helyek, szállodák, fôleg a fôvárosban, ahol a kül-
földi vendégek hiánya komoly hiányt jelentett és
jelent még ma is, ha lehet még inkább.
A települések még most is küszködnek az elvo-
nások okozta költségvetési hiánnyal, ezek jelen-
tôs része tudomásom szerint még 2021-ben is
megmarad, mint ahogy a vírus okozta különle-
ges helyzet is, amelynek sok a kárvallotja a szol-
gáltatások területén, miközben az építôipar egé-
szen jól teljesít, igaz drágábban, és beláthatatlan
határidôkkel, ami nem tesz jót a pályázatokból
készülô önkormányzati beruházásoknak, de a
magánszálláshelyek MTÜ-s fejlesztéseinek sem.
Hát ilyen ellentmondásos szezonon vagyunk túl,
és készülünk a jövô évre amely úgy tűnik sem-
mivel sem lesz kiszámíthatóbb, mint amilyennek
az idei bizonyult. De készülünk, folytatjuk a fej-
lesztéseket. És azt kérjük a fenyvesiektôl, ne
feledkezzünk meg a különleges helyzetrôl,
amelyben élni kényszerülünk.
Vigyázzunk, vigyázzanak magukra és egymásra.  

(Lombár)
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BALATONFENYVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2020. évi

VIRÁGGAL A TISZTA FENYVESÉRT DÍJ ÁTADÁSA

Virággal Balatonfenyvesért támogatója és az értékelô bizottság tagjai:
Komlai Antal kertészmérnök-tanár
Hadnagy Lászlóné Kertész

1. Balatonfenyves legvirágosabb udvara címet nyerte, Perneczné Egyed
Ange lika a Kossuth Lajos utca 7-es számú ház udvarával.

2. Balatonfenyves virágos udvara címet nyert Szűcsné Halász Ildikó Dráva
utca 3. számú udvarával.

3. Balatonfenyves virágos udvara címet nyert: Horváth Tünde Egri utca 51.
számú portája. 

4. Balatonfenyves virágos udvara címet nyert: Elekesné Fazekas Edina Úttörô
utcai takaros udvarával.

5. Balatonfenyves legvirágosabb nyaralója címet nyert: 
Szendrôné Dr. Domonkos Fanni Kölcsey u. 13. számú ingatlanával.

6. Balatonfenyves virágos nyaralója címet Tatárvári Tibor Móra Ferenc u. 9.
számú ingatlana nyerte.

7. Balatonfenyves legvirágosabb elôkertje címet nyert: 
Landi Balaskó Eszter Kölcsey u. 46. számú kertjével.

8. Balatonfenyves virágos elôkertje címet nyert: Egyed Józsefné Vörös marty
u. 44. számú kertjével.

9. Balatonfenyves legvirágosabb vendéglôje címet nyerte, Kanizsai Roland
Paprika Csárda nevű vendéglôjével.

10. Balatonfenyves virágos vendéglôje címet nyert: Kocsis Csaba BÁRKA nevű
éttermével, mely a Kölcsey utcában található.

11. Balatonfenyves virágos vendéglôje címet nyert: Ambrus Zoltán a Pozsonyi
utcai Nádas büféjével.

12. Balatonfenyves legvirágosabb vállalkozás udvara címet, Kránicz István
Petôfi Sándor u. 87. számú vállalkozás udvarával nyerte.

13. Balatonfenyves virágos vállalkozás udvara címet Kocsis Csaba Kis Kék
nevű vállalkozásával nyerte.

14. Balatonfenyves legvirágosabb szálláshelye címet a Balaton utca 2 szám
alatt működô FENYVES PART PANZIÓ és TÁBOR érte el.

15. Balatonfenyves Virágos Fenyves Örökös tagja címet nyert: Klockniczer
Antalné Fenyvesi u. 151-es számú portájával.

16. VIRÁGGAL Balatonfenyvesért különdíját nyerte a 2020-as évben
Szomolányi Ferenc István u. 4. számú portájával, mely igazán példa értékű
a növényt szeretôk számára.

Turul Gyógyszertár
8646 Balatonfenyves, 

Bocskai tér 1.  85/560-012
Nyitva tartás:
09.01–05.31.

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

Balatonfenyves Község 
Önkormányzat Polgármesteri

Hivatala
8646 Balatonfenyves, 

Kölcsey u. 27. 85/560-158, 
balatonfenyves@balatonfenyves.hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfô

8:00–12:00, 13:00–16:00 óráig
Kedd

8:00–12:00 óráig
Szerda

8:00–12:00 13:00–16:00 óráig
Csütörtök

8:00–12:00 óráig
Péntek

8:00–12:00 óráig

Könyvtár 
8646 Balatonfenyves, 

Kölcsey u. 40. 85/887-651, 
konyvtar@balatonfenyves.hu

Nyitva tartás:
Hétfô: 10.00–12.00; 13.00–16.00

(16.00–18.00 rendezvények)
Kedd–Csütörtök: 09.00–12.00;

13.00–16.00
Péntek: Zárva

Balatonfenyves Község Önkormány-
zata a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program „Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” tárgyú felhívására
TOP-1.2.1-15-S01-2016-00018 azo-
nosítószámon regisztrált támogatási
kérelmet nyújtott be, amelyet a Re -
gionális Fejlesztési Operatív Progra -
mok Irányító Hatósága a 2018.12.19.
napon kelt támogatói döntése alapján
650 M Ft támogatásban részesített.
A projekt címe: „Balatonfenyves–Bu -
zsák–Csisztapuszta kisvasút fejlesz-
tése” amely keretében a Bala ton -
fenyves település által nyert pá lyázati
forrás felhasználásával felújításra
kerülnek a MÁV-START üzemelteté-
sében levô Balatonfenyves-állomás

épülete, újjáépül Balaton feny ves–
Imremajor megálló, illetve megépül
Buzsák–Csisztapuszta csisztai állo-
más épülete. 
A projekt kedvezményezettje Bala -
tonfenyves, a kivitelezési munkálato-
kat Buzsák Község Önkormányzatá-
val kötött Konzorciumi megállapodás
szerint végeztetik el a települések.
Az elnyert támogatási összeg 50%-a
Balatonfenyves állomás és környeze-
tének felújítására, Imremajor megálló
építésére, másik fele Buzsák–Csisz -
ta fürdô állomás építésére kerül fel-
használásra.  
Az állomások felújításával egyidejű-
leg a Magyar Kormány a Bala ton -
fenyves–Csisztafürdô közötti 8,3 km
hosszú keskenynyomtávú vasútvo-

nal fejlesztése mellett határozott,
amely beruházásra 2,1 milliárd forin-
tot különített el a Magyar Állam -
vasutak javára. Az elôkészítô munká-
latokat a MÁV ez év szeptemberében
elindította. 
A két fejlesztés megvalósulása után
a kisvasút, mint a térség jelentôs
turisztikai attrakciója, 18 év után újra
teljes hosszában fog üzemelni Csisz -
tafürdôig, megállóhelyei egységes
arculatot kapnak és bôvül az utazó-
vendégek számára igénybe vehetô
szolgáltatások köre. 
A fejlesztés célja nem csak helyi, ha -
nem térségi jelentôségű. Meg való -
sításával a megyei szintű turisztikai
vonzerô jelentôs növekedése, a helyi
gazdaság élénkülése a térség gaz-
daságának diverzifikációja és a fog-
lalkoztatás növelése várható. 
A projekt egyes elemeirôl a követke-
zô hónapokban lapunkban beszá-
molunk. (Farkas Tamás)

TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00018
Balatonfenyves – Buzsák – Csisztafürdô 
kisvasút fejlesztése
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A Kisfenyôk jelentik
Madárbarát óvoda lettünk!
Másfél évvel ezelôtt, óvodánk nevelôtes-
tülete célként jelölte meg, a „Madárbarát
óvoda” cím elnyerését. Régóta rendel-
keztünk már azokkal a feltételekkel,
adottságokkal, melyek a regisztrációhoz
szükségesek voltak: hatalmas udvarral
rendelkezünk, a fák védelmet, némelyik
eleséget is nyújt a madaraknak – sok faj
meg is látogat bennünket rendszeresen.
A róluk való gondoskodás, etetésük
pedig korábban is hozzátartozott a min-
dennapjainkhoz. Madáreleséget gyűjtöt-
tünk a téli hónapokban, az etetôket rend-
szeresen feltöltöttük, madáritatót helyez-
tünk ki és a csoportszobák ablakaiból
figyeltük, a fekete rigók, széncinegék,
verebek lakmározását. Tavasszal és nyá-
ron örömmel hallgattuk éneküket. A ma -
dárvédelem gyakran jelent meg a kis ovi-
sok vizuális tevékenységében is, de a
pedagógusok számára is sok lehetôsé-
get kínált a gyermekek fejlesztésére.
Tevékenységünket, megfigyeléseinket,
egy éven keresztül folyamatosan doku-
mentáltuk, és az összegyűjtött anyagot
eljuttattuk a Magyar Madártani Egye -
sület központi irodájába.

Munkánk eredményeként és elismeré-
seként, az intézmény bejáratánál elhe-
lyezett tábla hirdeti a madarak iránti sze-
retetünket.

Adomány: egy ózongenerátor
Október elején, a Fonyódi Mentô
Alapítvány elnöke, Tóth József és a kura-
tórium titkára, Horváth Ádám László, egy
ózongenerátort adományozott intézmé-
nyünknek. Nem titkolt szándékuk a pre-
venció, gyermekeink egészségének vé -
delme, a jelenlegi vírushelyzetben kiala-
kult körülmények javítása volt.
A generátort, azóta már több alkalom-
mal beüzemeltük az óvoda és bölcsôde
helyiségeiben, megvalósítva ez által a
leghatékonyabb fertôtlenítô eljárást, a
levegô, a csoportszobák tárgyainak illet-
ve játékeszközeinek vírusmentesítésére.
Köszönjük az Alapítványnak, Elnök
Úrnak és a Kuratórium tagjainak, hogy a
Balatonfenyvesi Kisfenyô Óvoda és Mini
Bölcsôde gyermekeit valamint az intéz-
ményben dolgozókat ily módon is támo-
gatják, és aktívan vesznek részt egész-
ségünk védelmében! Munkájukhoz jó
egészséget és sok sikert kívánunk!

Hackl Szilvia 
intézményvezetô

Október 6-án reggel 8 órai kezdettel, rövid ünnepség keretében emlékeztünk 
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc legfájóbb, záró momentumára a
Községháza elôtti parkban. Lombár Gábor polgármester beszéde után a Fekete
István Általános Iskola diákjainak műsora következett, majd Szabó Levente refor-
mátus lelkész mondott imát a vértanúkért. Az iskola kisdiákjai az Aradi Tizen -
hármak, valamint a Pesten szintén október 6-án kivégzett Battyhány Lajos minisz-
terelnök szobraihoz mécseseket helyeztek el, amely könnyekig meghatotta az
emlékezésre összegyűlteket. Az ünnepség zárásaként a képviselô-testület, 
az iskola, az óvoda és a civil szervezetek képviselôi koszorúkat helyeztek el a 
kopjafánál. 
Szintén koszorúzással emlékeztünk 1956 eseményeire, a helyi Munkástanács
megalakulásának helyszínén, a Balatonfenyves GV állomás épületén elhelyezett
emléktáblánál. Az emlékezôk 60 fôs menete a forradalom elsô napjának 64.
évfordulóján, október 23-án délután a Községházától fáklyákkal vonult a
Kisvasúthoz, ahol Lombár Gábor polgármester beszédében nemcsak a buda-
pesti és országos történésekre, hanem a helyi hôsökre is emlékezett.

Októberi megemlékezések Imádság 
az aradi vértanúk napján
„Segíts meg bennünket, szaba-
dító Istenünk, a te neved dicsô-
ségéért!
Mi pedig, a te néped, legelôd-
nek nyája, örökké magasztalunk
téged. 
Nemzedékrôl, nemzedékre mon-
dunk dicséretet neked.” (Zsol tá -
rok könyve 79,9a.13.)
Mindenható Isten! Magasztalunk
Téged, aki Ura vagy mindennek,
aki e világ felett ítélni is fogsz.
Hálát adunk azért, hogy ismer-
hetjük igazságodat, mert Te ma -
gad tanítasz minket arról, s mi a
te igazságodhoz mérhetjük éle -
tünket, népünk, nemzetünk törté-
nelmének eseményeit is.
A te igazságod kegyelmes: 
Egy szülött Fiadat adtad értünk,
hogy Ô legyen a mi igazságunk.
Ôbenne megmutattad nekünk
könyörületességedet, és tanítasz
arra, hogy legyünk készek áldo-
zatot hozni másokért, s legyünk
ké szek cselekedeteinkkel a te
kö nyö rületességedrôl tanúságot
tenni e világban.
Köszönjük, hogy láthatunk olyan
példákat népünk múltjában, akik
készek voltak az áldozatra, akik
nem önmagukat tették az elsô
helyre, hanem másokat: hazáju-
kat, népük jövôjét.
Taníts minket, akik ma itt va gyunk,
tanítsd korunk emberét remény-
séggel elôre tekinteni, a jövôért
cselekedni és áldozatot hozni.
Taníts minket Benned bíz va élni,
s gondolni a jövôre, nemcsak a
jelen örömét keresve, hanem
tôled várva az áldást az elkövet-
kezôkre, eng edelmes ked  ve a te
akaratodnak mindenben.
Teremts tiszta szívet, akaratot
bennünk! Tedd tisztává életün-
ket; adj nekünk, ma élôknek is
igaz bátorságot, hogy szembe
merjünk fordulni azzal, ami rossz,
s ellene merjünk mondani a mai
hazugságoknak.
Segíts meg minket, Istenünk a te
neved dicsôségéért! Mi pedig
örökké magasztalunk téged,
nemzedékrôl nemzedékre dicsé-
retet mondunk neked. Ámen.”
(Elmondta Balatonfenyvesen,
2020. október 6-án, az aradi
vértanúkról való közös megem-
lékezésünkön Szabó Le ven te
református lelkész)
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó mester
vállalom régi tetôk felújítását, új tetô-
szerkezetek ácsolását, fedését, vala-
mint belsô burkolást és gipszkartono-
zást, kerti pihenôk, teraszok, kocsibe-
állók elkészítését. Balatonfenyves,
Rákóczi u. 2., tel.: +36 30/387-6573.

– Számítógépek javítását, karbantartását
vállalom. Orbán János +36 70/379-
8301.

– Kôműves és burkoló munkát vállalok.
Zrínyi Péter +36 30/236-1537.

– Legyen tisztában értékeivel! Nagy ta -
pasztalattal, becsüsi végzettséggel,
helyi lakosként segítek régi tárgyai
értékének megállapításában, értékesí-
tési tanácsadással, díjtalan kiszállás-
sal. Telefon: +36 30/939-1039 Bózsing
György Dráva utca 70.

– Kerti munka, Gyula megoldja! Talaj -
egyengetést, talajlazítást, tereprende-
zést, fűnyírást vállalunk 25 LE trakto-
runkkal. Tel.: +36 30/235-3102.

– Használt tömör fenyô ágykeret ágy-
ráccsal 190×214 cm (180×200 cm)
eladó, irányár 40 000 Ft. Italy Style toló-
ajtós gardróbszekrény 4 plusz polccal
(239×203×60 cm) eladó, irányár 130 000
Ft. Tel.:+36 20/471-7225.

– Pernecz József ács-állványozó vállalja
régi tetôk felújítását, belsô tetôterek,
falak burkolását, teraszok, tornácok,
autóbeállók, pavilonok készítését. Tel.:
+36 70/347-0951.

– Pári Tamás villanyszerelô vállalom:
lakóépületek, üzletek és egyéb gyen-
geáramú munkálatait! Ingyenes áraján-
lat készítés!! Telefon: +36 30/677-7634
E-mail: kucko96@vipmail.hu.

– Festés-mázolást, hôszigetelést, fűnyí -
rást vállalok. Tel.: +36 30/296-4189.

– Ha kerttel akad gondja, Schurcz meg-
oldja! Kertépítés, kertfenntartás, veszé-
lyes fa kivágás. +36 30/432-7073.

– Villanybojlerok javítása, tisztítása, mo -
sógépek, mosogatógépek, elektromos
háztartási gépek javítása Kránicz Ist-
ván +36 30/904-4527 Balatonfenyves.
Hétvégén is.

– Gépi földmunka, fuvarozás, építô-
anyag kereskedés. Fenyves kft. 8646
Balatonfenyves, Nimród u. 32 (új teme-
tô mellett) Tel: +36 30/956-8858, 85/
560-142.

– Fenyvesi Peca Pont 8646 Balaton -
fenyves, Vörösmarty u. 43. www.feny
vesipecapont.hu tel: +36 20/258-8600
Élôcsalik, etetôanyagok horgászbotok
szerelékek horgászfelszerelések.

– Kerékpár szerviz – Fahrrad Reparatur
Balatonfenyves Nimród utca 121. tel.:
+36 30/693-1783.

– Építési műszaki ellenôrzést vagy fele-
lôs műszaki vezetést, építési e-napló-
vezetést szakmagyakorlási jogosultág-
gal vállalok: tel: +36 70/456-7216.

– Tanárnô, tanítványokat vállal matema -
tika, kémia, fizika tantárgyakból. +36
20/540-9433.

– Villanyszerelés, érintésvédelem, villám-
védelem, voltperamper.hu +36 20/572-
9662.

– Bádogozás, vízvezeték-szerelés, fűtés -
szerelés. Vörös Gábor. Telefon: +36
30/261-6308.

– Mihalecz Tibor szobafestô, mázoló.
Tel.: +36 70/602-5095; 
e-mail: mihalecz.tibor@freemail.hu.

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

– Eladó 1db forgótárcsás mosógép, 1 db
centrifuga új állapotban, 1 db gáz 
szieszta palackos, 1 db fa csónak 
1 pár evezôvel, 1 db olajradiátor. Tel.:
85/360-399.

– Eladó 2 db heverô, 2+1+1 darabos
ülôgarnitúra, 1 db gáztűzhely, 1 db
akasztós szekrény, 2 db kis méretű
fotel. Tel.: +36 30/530-0240.

– Eladó nagyobb gyereknek való, alig
használt kerékpár. +36 30/504-7194.

– Szeretettel várok minden szépülni
vágyó Hölgyet, Fonyódon az Ady
Endre. u. 7. szám (cipôbolt mellett)
alatti Angelit szépségszalonba. Anti-
aging kezelések, 3D műszempilla épí-
tés, alkalmi smink, Szôrtelenítés,
Plasma G kezelés (hegek, striák,
aknék és rosaceás területek kezelésé-
re). Hétfôtôl szombatig 9-18:00-ig beje-
lentkezés a +36 70/515-5463 telefon-
számon vagy Facebookon keresztül
lehetséges.

– Óegyiptomi nyelvoktatás Balatonede -
 ri csen. Jelentkezni lehet a gabtak@
datatrans.hu elérhetôségen.

– Házkörüli munkákat, fűnyírást vállalok.
Tel.: +36 30/997-9085.

– Eladó koloniál stílusú komplett háló-
szobabútor: francia ágy, 2 db éjjeli
szekrény, akasztós szekrény, polcos
üvegajtós szekrény, fésülködô asztal.
Tel.: +36 30/482-5155.

– Eladó: fotelek, székek – hozzá való
asztalok 1000,- Ft/db egységáron; jó
állapotban lévô heverô 3000 Ft. Tel.:
+36 30/863-9293.

– Eladó 5 db zártkerti ingatlan (1600 m2).
Falu központjában építési telek (2400
m2). Tel.: +36 30/863-9293.

– Eladó 1 db 500-as szalagfűrész, 1 db
gyalupad. Tel.: +36 20/483-4570.

– PEOGEOT Qab-50 felújított terep robo-
gó 2007-es, valamint YAMAHA-125/50
2006-os nagyrobogóimat eladom. Tel.:
+36 70/602-5203.

– Új, fenyvesi gázóra szekrény hozzá
való állványzattal Potecz ÁFA-s számlá-
val érdekmúlás miatt eladó. Tel.: +36
70/602-5203.

– Eladó sarok ülôgarnitúra (215×220), új
sövényvágó, kenyérsütô, rozsdamen-
tes edénykészlet (16 db-os), 12 sze-
mélyes evôeszköz, Zsolnay sütemé-
nyes készlet, szekrény, dohányzó asz-
tal, 2X+-as szônyeg, XXL-es bôrdzseki.
Tel.: +36 20/445-9730.

– Fenyvesen eladó 1db kéményes gáz-
konvektor Lampart 4 kw, kiváló állapot-
ban. Érd.: +36 20/491-9702.

– Bébiszitterkedést vállalok az egészen
piciktôl a kisiskoláskorú gyerekekig a
hét bármely napján. Keress nyugodtan
a Facebookon: Lelkó Bora, vagy az
alábbi e-mail címen: borilelko@ gmail.
com.

– Eladó: 6 db kényelmes kialakítású,
króm vázas szék, szürke textil bôr kár-
pittal és 1 db 3 lángos MORA gáztűz-
hely. Érd.: +36 20/383-5206.

– Eladó: 1.4-es, benzines VW Poló. 
Érd.: Balatonfenyves, Gólya u. 11.,
+36 20/399-5045.

– Életjáradéki szerzôdést kötnék egye-
dülálló, idôs személlyel. Tel.: +36
20/457-4520.

– Eladó Balatonfenyvesen: újszerű álla-
potú, bôr, mustársárga színű 2×2 m-es
sarokkanapé. Tel.: +36 30/204-4203.

– 1200 db válogatott, használt tatai hor-
nyolt cserép 20 Ft/db áron elvihetô
Balatonfenyvesen. Tel.: +36 30/976-
9586.

– Nyílászárók, redônyök, szúnyoghálók
beépítése, javítása kedvezô áron, in -
gyenes felméréssel. Tel.: +36 30/305-
6287, www.balaton-redony.webnode. hu.

– Szüretelô kád, szôlôdaráló, szôlôprés,
boroshordó és alumínium tolólétra
eladó. Tel.: +36 30/916-9024.

– Eladó egy új állapotban lévô kerekesz-
szék és egy német gyártmányú nôi
bicikli. A kettô együtt 50 000 Ft. Tel.:
+36 30/853-2422.

– Tábortűznek, valamint grillezésre alkal-
mas felfűrészelt faágak jelképes össze-
gért átadók. Érd.: +36 30/504-7194.

– Alpha márkájú mountain bike kerékpá-
rok, kifogástalan állapotban eladók,
Egyik 26-os, a másik 28-as méret, City
felszereltség (sárvédôk, elsô, hátsó
világítás stb.) 16.os Saiguan illetve
Guilong váltókkal, középkék és sötét-
kék vázszín, egyenes kormányok.
Áruk: 39 000–39 000 Ft. Megtekinthetô
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telefonos egyeztetést követôen, tele-
fon: +36 20/230-3388.

– Mentômellények, LB Lazar márkájú, 
2 darab új, gyári csomagolásban CE
tanúsítványú, piros szín, felnôtt XL
méretek (70-100 kg). Ár 4700 Ft/db.
Megtekinthetô, telefonos egyeztetést
követôen, telefon: +36 20/230-3388.

– Elektromos csónakmotor Thruster
Mariner T3000 márkájú, 30 librás (max.
450 kg súlyú csónakig ajánlott) üzem-
képes jó állapotban, használtan, pótal-
katrészekkel eladó. Ára: 19 000 Ft. Ér -
deklôdni: +36 20/230-3388. 

– Ping-pong asztal, állóra összecsukha-
tó, kerekeken gurítható, beltéri de
csepp védett, kék színű, kifogástalan
állapotban, helyhiány miatt eladó. Ára:
38 000 Ft. Érdeklôdni: +36 30/650-
4468.

– ZÖLD JÓGA KLUB A VÍZPARTON
Jógás csapatot szervezünk elsôsorban
fenyvesieknek, de minden érdeklôdôt
szeretettel árunk, kezdôket is. Mé reg -
telenítô légzés, nyújtás, keringésjaví-
tás, alakformálás és jó hangulatú
beszélgetés a relax után. Egy alkalom
1000 Ft/fô/másfél óra. Helyszín a Ba -
laton-part (mólóhoz közel), rossz idô
esetén Bodrog utca sarka. Idôpont:
Hétfônként 18:30. Érdeklôdni a +36
20/451-5229 telefonszámon.

– Német területen munkavállalóknak
alaptanfolyam indul: 30 órás német
tanfolyam alapszókincs a mindennapi
nyelvhasználathoz, szaknyelv keres -
kedelem és vendéglátóipar területén. 
A tanfolyam ára 30 000 Ft. Érd.: +36
20/444- 2066.

– Nyílászáró üzlet. Ablakok, ajtó, redô-
nyök, szúnyoghálók, párkányok érté-
kesítésével foglalkozunk, valamint be -
építéssel is! Várjuk a kedves érdeklô-
dôket. Címünk: Balatonkeresztúr, Is ko -
la u. 2. (gyógyszertár mellett) Tel.:+36
70/416-9836.

– Balatoni evezôs csónakot vásárolnék
(fa vagy műanyagot), ha tréler is van
azzal együtt, vagy nélküle. Telefon:
+36 70/210-0553 
E-mail: b06702100553@gmail.com.

– Hűtôszekrény 120×50 cm, tökéletes
állapotú eladó. Telefon: 30/834-7008.

– Eladó: 1980-as gyártású, működô ké -
pes 50 cm³-es ZAVA segédmotoros
kerékpár. Irányár: 20 000 Ft. Érd.: +36
30/962-6871.

– Szôlôdaráló, szôlôprés, 50 literes
üveg ballon és egypárevezôs műanyag
csónak eladó. Érd.: +36 70/200-3732.

– Nagyobb gyereknek való, sebesség-
váltós, narancs színű kerékpár eladó.
Tel.:+36 30/504-7194.

– Hosszú távra, min. 1-3 évre keresek
Balatonfenyvesen kiadó, összkomfor-
tos, lehetôleg bútorozatlan lakást,
házat, házrészt, egy helyi referenciával
rendelkezô megbízható, középkorú
hölgy részére, októberi költözéssel.
Tel.: +36 70/406-5835,
judith.zubovits@index.hu.

– Balatonfenyvesen kertes házban, eme-
leti bútorozott lakrész hosszú távra
kiadó. Érd.: + 36 20/540-9433.

– Egyszobás, újonnan berendezett lakás
egy személy részére hosszú távra ki -
adó. (Csak nemdohányzónak!) Fo nyód,
Csisztai út. Tel.: +36 30/9617-088.

– Eladó bézs színű, 160 cm-es fürdôkád,
bézs színű talpas mosdó és fürdôszo-
ba szekrény, valamint 140 cm-es fran-
ciaágy. Érd.: +36 20/9925-103.

– Üdülô felszámolásból eladó: fenyôfa
étkezô asztal két paddal, bonanza
szekrények, éjjeli szekrény, tölgy színű
kétajtós szekrény, tükrös világoskék 
L alakú konyhabútor, 2×2 m-es szek-
rénybe építhetô páraelszívó, két me -
dencés króm mosogató, szônyegek,
plédek, párnák, pehelypaplan, ágyne-
mű garnitúrák, függönyök. Tel.: +36
70/358-7879.

– Eladó nagyméretű gyerekcsúszda.
Tel.: +36 20/9174-300.

– Eladó 1 db olasz nappali szekrénysor,
1 db nagyméretű franciaágy + matrac,
perzsa szônyegek, konyhai holmik,
könyvek, faliképek rendkívül olcsón.
Tel.: + 36 30/309-5121.

– Lakóépületek, nyaralók elektromos 
há lózatának teljes körű építését, felújí-
tását, javítását vállalom, korszerű élet-
védelmi és biztonságtechnikai meg -
oldásokkal. Nagy József, villanysze -
relô, műszerész. Tel.: +36 50/123-
2107. E-mail: jovillinfo@gmail.com.
Web: www.jovill.blog.hu

– Eladó Fonyódon gázkonvektor ké -
ménybe köthetô  ca. 7 éves, 52 cm
széles és 66 cm magas ára: 5000 Ft,
valamit egy elektromos vízmelegítô
bojler, 2018-ban vásároltuk új ára 
85 000 Ft , gáz központi fűtés szerelés
miatt alig használtuk, téglalap alakú,
nanokerámiás, kettôs belsô védelem
Aquastic 80-l-es 50 000 Ft. Érdeklôdni:
karolyi.eva@freemail.hu telefon: + 36
20/404-3733, +36 70/272-8915, 85/361
604. 

– Balatonfenyvesen 2 tonna tüzelésre
alkalmas, jó minôségű rönkfa (fűz)
tulajdonostól eladó. Ár: 30 000 Ft, Érd.:
+36 20/223-4054.

– Kárpitost keresek, aki balatonfenyvesi
nyaralómban az ülôgarnitúrát áthúzná.
Tel.: +36 20/365-3148

– Házimunkára segítséget keresek
Fenyvesen, heti 1-2 alkalomra. Tel.:
+36 20/447-4401.

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

Aktuális híreink 
a www.balatonfenyves.hu 
honlapunkon találhatóak.

Decemberi számunk lapzártája
2020. november 30.

Egyházak

Fonyód-Balatonfenyvesi Református
Missziói Egyházközség alkalmai:

Minden hónap második és negyedik
vasárnapján 15.30-tól istentisztelet az
Imaházban (Bem utca 9.)
Családlátogatás, lelki gondozás, be -
szél getés kérhetô az alábbi elérhetôsé-
geken:

Lelkipásztor: Szabó Levente
30/282-7481, 

balatonlelle@reformatus.hu

Balatonfenyves Árpád-házi Szent
Erzsébet templom

cím: Balatonfenyves, 
Kölcsey Ferenc utca 79.

szentmise:
október 1–május 31.: péntek 17 óra

Balatonfenyves-alsó Szűz Mária 
Szíve-templom

cím: Balatonfenyves, Templom köz 7.
szentmise:

vasárnap 9:15 óra
október 1–május 31.: csütörtök 17 óra

Kiss Zsolt plébános 
8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 4.

30/973-7075, 
b.kereszturpl@hotmail.com

A plébános elérhetô: a fenti elérhetôsé-
gek egyikén, vagy személyesen a szent -
misék után.

https://balatonfenyves.plebania.hu/,
https://balatonkeresztur.plebania.hu/

Gyógyszertárak ügyeleti
rendje

2020. november 2–8.
Arany Kígyó Gyógyszertár,

Balatonboglár 
2020. november 9–15.

Isteni Gondviselés Gyógyszertár,
Fonyód

2020. november 16–22.
Turul Gyógyszertár, Balatonfenyves

2020. november 23–29.
Magyar Korona Gyógyszertár,

Balatonlelle
2020. november 30–december 6.

Három Királyok Gyógyszertár,
Balatonboglár

2020. december 7–13.
Mária Gyógyszertár, Balatonlelle

Ügyeleti idô zárástól 
az alábbi idôpontokig:

2020.09.01–12.31. H–P 20:00 óra,
szombat:14:00 óra, vasárnap és

ünnepnapokon: 12.00 óra
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Egy szökött rab vallomása

Az OSA archívum ôriz egy doku-
mentumot, egy, a KÖMI 401-es
munkatáborából szökött rabbal
beszélgetett Salzburgban a Sza bad
Európa Rádió munkatársa (leiratát
Emôdi Lina találta meg, s adta át
szerkesztôségünknek). Rendkívül
adatgazdag ez a vallomás, lényegé-
ben az elsô hiteles tudósítás errôl 
a magyar gulagról. Szobafestô volt
a rab, aki megszökött, s aztán Ma -
gyarországról is. 1912-es, szabad-
kai  születésű.  Ne vét konspirációs
okokból kérdezôje nem jegyezte
fel. Szakmájában 1933-ig dolgozott,
1949-ig ószeresként. Engedélyét
akkor visszavonták. Akkortól csem-
pészte az eladni valót, 1950. októ-
ber 15-én letartóztatták, valutabün-
tettel, tiltott határátlépéssel vádolták
meg, nyolc év börtönre ítélték, 1951
márciusától elôbb Sopronkôhidán,
majd a szegedi Csillag börtönben
raboskodott. Innen szállították át
1951 de cemberében Fenyvesre.
1952. február 20-án megszökött a
táborból. Száz napi bujkálás után
elhagyta az országot. 
Az interjú felvételének idôpontja
1952. október 3-a.

„A Balatonfenyves melletti Sándor-
majorban 1952 januárjában készült
el egy rab munkatábor, amelynek
barakképítményeit mintegy 500 rab
befogadására méretezték. A tábor
hossza körülbelül 180 méter, szé-
lessége 80 méter és egész területét
kettôs drótkerítés veszi körül. A ra -
bokat négy barakképületben he -
lyezték el (ezek a sokat emlegetett
vasbarakkok – B. P.) s ezen kívül
négy kisebb barakk szolgálja az

ôrök, az irodák és a raktárak elhe-
lyezését. A vezetôséget a táboron
kívül emelt házakban helyezték el.
Nyolc ilyen ház létesült és azok
mindegyike négy lakásos. A tábor
vezetôsége 1952. február 15-ig
(akkor szökött meg a Salzburgban
kikérdezett rab – B. P.): Rácz fegy -
ôrhadnagy, Szabó fegyôrhadnagy,
Rácz helyettese, két alhadnagy,
egy gépírónô, 25 fônyi ôrszemély-
zet. A rabok elhelyezésére szolgáló
barakkok mindegyikében 130 el -
ítéltet ôriznek. A zárkában emeletes
ágyak vannak. Minden ágyhoz két
takarót, egy lepedôt és egy fejpár-
nát adnak. Az egyes barakkokat a
nagyobb hidegek beálltával egy
nagyobb méretű kályhával fűtik. 
A barakkok megvilágítására petro-
leum lámpa szolgált 1952. február
15-ig, de tervbe vették a villany-
áram közeli bevezetését. 

A BALATONFENYVES-i rab-mun-
katábor 1952. január 2-án kezdte a
működését, a SZEGED-i Csillag -
bör tönbôl odaszállított 500 fônyi
elítélttel. A rabok 1952. január 15-ig
mintegy 200 civil munkással dol-
goztak együtt, akik között igen sok
volt az iparos. Január 15-én a
Sándor-majorhoz tartozó civil mun-
kásokat (kovács, lakatos, motor-
szerelô, asztalos és kádárműhe-
lyekben) elítéltek váltották le. A civil
munkások ezt az intézkedést nem
fogadták szívesen, mert elestek a
pénztôl, mely szép kereset kiegé-
szítést jelentett. A rabok 1952. janu-
ár 15-ig a civilek konyhájáról kap-
ták élelmezésüket, mely a civil
konyha megszűnése után erôsen
leromlott.
A rabok ellátása a civil konyha meg-
szűntetése után a következô volt:
Napi adagok: 15 dkg. Száraz fô ze -
lék, 8 deka levesbetét, 20 deka
száraztészta, 25 gramm zsiradék,
melybôl 80% zsír, 20% olaj lett
volna az elôírás szerint, zsírt azon-
ban sohasem vételeztek és az olaj
minden esetben avas volt. Ez kez-
detben sok rabnál bélhurutot és
hasmenést eredményezett. A napi
kenyéradag 50 deka volt, ami szin-
tén nem felelt meg az elôírásos
mennyiségnek. A rabok, akik ezt

KÖMI a Berekben
Balatonfenyves határában, a Nagyberek területén 1952 januárjában 
nyitotta meg Rákosi diktatúrájának egyik legnagyobb internálótáborát. 
A KÖMI 401-est. Elsô Fenyves-könyvem megjelenés óta gyűjtöm a törté-
netére vonatkozó adatokat. Mert feltűnôen keveset tudunk arról a szűk
két esztendôrôl, amíg működött. S elô is került néhány olyan fontos doku-
mentum, visszaemlékezés, amelyek az eddiginél pontosabb képet rajzol-
nak közös históriánknak errôl a feketekeretes fejezetérôl. Sorozatunkban
ezeket az anyagokat adjuk közre.

A gazdasági vasút alapját a rabok építették
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tudták, több esetben panasszal for-
dultak ôreikhez, de a panaszokat
nem orvosolták. Továbbra is ma -
radt ötven deka a fejadag. 
Az elítélt csempész a tábor konyhá-
jában kapott beosztást, fôszakácsi
minôségben. Munkája elvégzésé-
hez 9 rabot osztottak be melléje. 
A konyha és az élelmezés felügyele-
tét egy gazdasági tanfolyamot vég-
zett fegyôr látta el. A fegyôr he tente
többször ment az élelmiszer anyag
vételezéséért KAPOSVÁR-ra. Ilyen -
kor két rabot vitt magával, akik a be -
rakodási munkákat végezték. A 70
km-es utat teherautóval ették meg. 
A rabok tisztálkodására a barak-
kokban elhelyezett mosdócsator-
nák szolgáltak. A táborban víz nem
volt és a nagy takarékossággal
kezelt szűkös vízmennyiséget egy
lajtos lovaskocsi szállította a tábor-
ba. E munkához csak civileket
alkalmaztak.
A vízhiány következtében alig két
hét múlva megjelent már a tetű. 
A rabok nélkülözték a tetűk kiirtásá -
hoz szükséges szereket. A gyógy-
szerellátás szinte egyenlô volt a
semmivel. Ha a beteg rab gyógy-
szert kért a tábor orvosától (dr.
Gottschall Jánost, késôbbi körzeti
orvosunkat vezényelték ide ebben
az idôszakban – B. P.), még ha
olyan mindennapos gyógyszerrôl
volt is szó, mint az aszpirin, a leg-
gyakoribb felelet az volt, hogy az
aznapi készlet már elfogyott a
beteg jelentkezzék másnap. 
A rabokat a régi rendôrségtôl visz-
szamaradt barna színű ruhákba
öltöztették. A zubbony hátán és
nadrág jobb szárán nagy „R” betű
fehérlett. A rabok nem kaptak inté-
zeti télikabátot és ezért a téli idô
beálltával megengedték nekik,
hogy a rabruha alatt a civil ruháju-
kat viselhessék. A szükségkörül-
ményt a rabok ügyesen ki is hasz-
nálták a mintegy hat hét alatt 27 rab
szökött meg a táborból. Ezek közül
csupán kettôt sikerült az ôrségnek
elfognia. A visszahozott szökevé-
nyeket az ôrség súlyos bántalma-
zás után bilincsbe verte és KA -
POSVÁR-ra szállította.

A tábor élete a reggel 5 órai éb -
resztôvel kezdôdött és a 9 órai
takarodóval végzôdött, Az ebédet
12 órakor, a vacsorát 5 órakor
adták. 
A munka a raboknak normára volt
kiadva, melyért rendes fizetést ígér-
tek. 1952. február 15-ig azonban
fizetést nem kaptak, ekkor tudatták
velük, hogy a majd elszámolásra
kerülô fizetésüket a következôké-
pen adják ki: 20%-ot az igazság-
ügyminisztérium pénztárába a
fizetnek be (utánuk – B. P.), napi
11.20 forintot pedig az ellátásukra
vonnak le. A többi felett rendelkez-
hetnek majd a rabok. 
Az ôrök elbeszélésébôl hallották,
hogy 1952 áprilisában 3000 férfi és
100 nôi elítéltet hoznak a táborba.
Ebbôl arra is következtettek, hogy
február hónapban elkezdték a
további barakkok felállításához
szükséges állványok felállítását. 
Az állam a hároméves terv kereté-
ben elhatározta, hogy lecsapoltatja
a NAGYBEREK-i mocsarat és ott
egy MICSURIN-módszerű kertgaz-
daságot létesít. 1951-ben el is ké -
szültek a lecsapolási munkálatok-
kal és már ugyanez évben mintegy
8000 holdnyi területen termeltek
kerti veteményeket. A nagyobb fejű
káposztákat a munkások el is ne -
vezték „Micsurinfejeknek”. A gaz -
daság továbbfejlesztése céljából
telepítették BALATONFENYVES-re
a rab munkásokat.
A MICSURIN kertgazdaság min-
tegy 40–45 000 holdnyi területen
fekszik. 1952-ben tervbe vették egy
repcefeldolgozóüzem, egy kender-
és egy lengyár és egy cukorgyár
létesítését. 
Az 1952. január 2-án odaszállított
rabokból 20–30 fônyi brigádokat ala-
kítottak ki. E brigádok dolgoztak a
vasútépítésnél, útépítésnél és építô
munkálatoknál. A brigádok mind-
egyikét egy ôr felügyeletére bízták. 
A vasúti építésre beosztott rabok
töltési munkákat végeztek, az út -
építôk az egyes tanyákat összekö-
tô utakat készítették, az épületépí-
tôk pedig megkezdték a kender-len
s a cukorgyárak alapozását.”

Klímaváltozás 
a Balatonon
Balatonmáriafürdô és Balaton -
feny ves közös projektje

Faültetéssel zárult a Balaton - 
má riafürdô Község Önkormány -
zata szervezésében, Balatonfeny -
ves partnerségével megvalósult
KEHOP-1.2.1-18-2018-00098 azo-
nosító számú, Helyi klímastraté -
giák kidolgozása, valamint klíma-
tudatosságot erôsítô szemléletfor-
málási programok megvalósítása
a Balaton dél-nyugati térségében
címet viselô pályázati projekt
2020. október 27-én. A projektzá-
ró elôadásokon elhangzott, hogy
mindkét településen nagy érdek-
lôdés kísérte a klímasátor külön-
bözô rendezvényeken való kitele-
pülését. Iskolai, óvodai és a nyug-
díjas egyesületeknek szóló prog-
ramok, kirándulások, tájékoztató
elôadások is megvalósultak az
elmúlt hónapokban, valamint en -
nek a pályázatnak köszönhetôen
került a fenyvesi Községháza elé
egy Okospad, amely fôleg a nya-
ralóvendégek és kerékpáros turis-
ták körében örvend nagy népsze-
rűségnek.
A projekt emlékére egy fát Lombár
Gábor és Galácz György, a két
település polgármesterei, míg a
másikat a Dél-Balatoni Mézlovag -
rend képviselôi ültették el Bala -
tonmáriafürdô strandján.
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Csak csend
Tábor Róbert felvétele

FOTÓNAPTÁR
N O V E M B E R
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