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Isten üdvözítô kegyelme… Vannak bibliai versek,
részletek, melyeket gyakran idézünk karácsony
környékén. Pál apostol Tituszhoz írt levelének
következô verse is ezek között van: „Mert megje-
lent Isten üdvözítô kegyelme minden embernek…”
Hallani fogjuk majd az ünnepen az evangéliumok
elbeszélését Jézus születésérôl, azokról az ese-
ményekrôl, melyek azokban a napokban történtek.
Isten angyala örömöt hirdet a pásztoroknak
Betlehem közelében a mezôn: „Üdvözítô született
ma nektek.” 
Az Ószövetség népe várta annak a jónak a betelje-
sedését, amelyrôl a próféták szóltak. Ézsaiás be -
szélt arról, hogy „A nép, amely sötétségben jár,
nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra
világosság ragyog.” (Ézsaiás 9,1.) Izráel közössé-
ge ígéretet kapott arra nézve, hogy eljön a
Megváltó, aki által Isten szabadulást, üdvösséget
szerez népének. Az apostol azt hirdeti, hogy a
megígért üdvösség Jézusban jelent meg nekünk.
Életünk nehézségei között vágyakozunk a jobb,
szebb, „élhetôbb” világ után, amiben nincsen be -
tegség, fájdalom, igazságtalanság, emberi rossz-
indulat, egymással szembeni gonoszság, irigység
és sok más ezekhez hasonló. Ez a vágy minden
korban ott élt az emberek szívében. Sokféle kép -
pen megfogalmazták, hogyan
képzelik el a szebb földi jövô, az
„üdv” korszakának elérkezését.
Bibliai gondolatok, fogalmak
gyakran megjelennek ezekben
a szép elképzelésekben, de a
Szentírás üzenetét, szavait nem
ritkán félreértelmezve építi be az
ember abba, amit vágyai, elkép-
zelései alapján megfogalmaz.
Nagy magyar költônk, Petôfi
Sándor szépen fogalmazza meg
az eszmét, amiért kora szabad-
ságharcosai lelkesedtek: 
„Ha majd a bôség kosarából/
Mindenki egyaránt vehet,/ Ha
majd a jognak asztalánál/
Mind egyaránt foglal helyet,/
Ha majd a szellem napvilága/
Ragyog minden ház ablakán:/
Akkor mondhatjuk, hogy meg-
álljunk, / Mert itt van már a Ká -
naán!” (A XIX. század költôi)

A szebb jövô utáni
vágyakozás köny-
nyen arra vezette az
embert, hogy a je len
világkorszakban, itt,
a Földön várja az
üdvösség, a teljes-
ség elérkezését. A
történelem tanulsá-
ga, és a Bib lia taní-
tása az, hogy az üdvösség teljessége nem a jelen
világkorszakban érkezik el. Isten új eget és új föl-
det teremt majd, amelyben igazság lakik. (2Péter
3,13. Jelenések 21,1kk.)
A közelgô ünnep hirdeti majd nekünk, hogy „meg-
jelent Isten üdvözítô kegyelme minden ember nek”,
a Megváltó megszületett. Ô azért jött, hogy eljuthas-
sunk a mennyországba, Isten örök dicsôségébe. 
Az ünnepnek természetesen van tanítása földi jele-
nünkrôl és jövônkrôl is. Az idézett szavak a követ-
kezôképpen folytatódnak: „Mert megjelent Isten
üdvözítô kegyelme minden embernek, és arra ne -
vel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és 
a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és
kegyesen éljünk e világban, mivel várjuk a mi bol-
dog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üd -

vözítônk, Jézus Krisztus di csô -
sé gének megjelenését, aki ön -
magát adta értünk, hogy meg-
váltson minket minden gonosz-
ságtól, és megtisztítson minket
a maga népévé, amely jó cse -
lekedetre törekszik.” (Ti tusz
2,11-14.)
Isten kegyelme igaz reménysé-
get hirdet nekünk, nem engedi,
hogy a teljességet a mulandó-
ságban keressük, de arra is
figyelmeztet, hogy nem élhe-
tünk úgy a jelenben, mint akik
nem tudunk a Teremtô tökéle-
tességérôl, igazságáról, szere-
tetérôl. Az Úr jóságának, ke -
gyelmének ismerete bátorítson
minket arra, hogy jó cselekede-
tekre törekedve éljünk a tôle
kapott igaz szeretetben! 

Szabó Levente
református lelkész

Tábor Péterné rajza

MINDEN KEDVES
OLVASÓNKNAK

BÉKÉS ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK
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Koronavírus 
krónika
Idén tavaszig csak katasztrófa 
filmekbôl láthattuk, mi történik a
világgal, ha valamilyen kór futó-
tűzként terjed a környezetünk-
ben, és napok, hetek, hónapok
telnek el, miközben nincs tudá -
sunk semmiféle hatékony védeke-
zésrôl, ellenszerrôl. Emlékszem
hogy izgalommal néztem Dustin
Hoffmann küzdelmét a beteg -
séggel a VÍRUS című filmben. Jó
mozi volt de semmi több ennél.
De most élôben pereg a film, mi
vagyunk a szereplôi, és nem tud-
juk, hogy mi lesz holnap, és
azután. Mikor vehetjük le a száj-
maszkokat, mikor élhetjük úgy az
életünket, ahogy még az múlt év
végén, és talán januárban, febru-
árban is. Egy új életet kell meg-
szoknunk. Bizonyos hogy többé
szinte semmi sem lesz olyan,
mint amilyen elôtte volt. A barátok
sem úgy viselkednek egymással,
mint eddig szoktak,automatikus-
sá vált, hogy mielôtt belépünk
valahová, ahol többen is tartóz-
kodnak, nyúlunk a maszkért. Az
üzletekben alig ismerjük meg a
szomszédot, a csak ritkán látott
ismerôst. 
Ennél már csak az a kellemetle-
nebb, hogy még mindig vannak
olyanok körülöttünk, akik „hülye-
ségnek” tartják a maszk hasz-
nálatot, a távolság tartást, ezzel
hangulatot keltenek, vitákat gene-
rálnak. Tudomásul kellene venni,
hogy a magunk, és a mások
egészségérôl, annak megóvásá-
ról van szó. 
Mi is történt velünk az elmúlt
hónapokban. Érdemes áttekinte-
ni a kronológiát. 
Március 11-én a kormány ve -
szély helyzetet hirdetett, a 40/2020
(III.11) kormányrendelettel, me -
lyet követôen újabb kormányren-
deletekkel korlátozó intézkedése-
ket vezettek be.
– Lezárták a határokat,
– bezárták  az  iskolákat,  bölcsô-

déket,
– gyülekezési tilalmat,
– kijárási korlátozást,

– a 65 év felettiek vásárlásának
korlátozását írták elô.

Aztán jöttek az önkormányzato-
kat is érintô intézkedések.
– Ingyenes lett a parkolás az

egész országban,
– a vendéglátó vállalkozásoknak

nem kellett közterülethasználati
díjat fizetni,

– elvonták a gépjárműadó addig
helyben maradó részét, 

– megszüntették a kurtaxa kiegé-
szítését s vendégeinknek nem
kellett kurtaxát fizetni.

Ezen intézkedések egyszerre vé -
deni kívánták az egyéneket,
ugyanakkor igyekeztek a gazda-
ság újraindítását is elérni, a mi
esetünkben elsôsorban a ven-
déglátósoknak kedveztek.
2020. március 31-én hatályba
lépett a koronavírus elleni véde-
kezésrôl szóló törvény. A veszély-
helyzet idején a kormány a jog-
szabályoktól eltérô rendkívüli
intézkedéseket hozhat az embe-
rek egészsége, a jogbiztonság, és
a gazdasági stabilitás érdekében.
A veszélyhelyzet során a polgár-
mesterek jogosítványa volt egyes
döntések meghozatala, ennek
alkalmazása során az óvodában
rendkívüli szünetet rendeltünk el,
szüneteltettük a hivatali ügyinté-
zést, valamint a strandokat és a
kikötô mólószárát is lezártuk.
Közben, a lakóhely elhagyási kor-
látozás ellenére, sokan úgy értel-
mezték a helyzetet, hogy a több

mint száz kilométerre lévô nya-
ralójukban most kell szellôztetni,
és hogy csak a strandon lehet
kutyát sétáltatni…
2020 áprilisától következett a
fokozatos központi enyhítés, a
kijárási korlátozás megszűnt, az
üzletek, és vendéglátó helyek
kinyithattak (elôször csak a tera-
szok), a strandokat újra lehetett
használni.
2020. június 18. Megszűnt a
veszélyhelyzet, beindult a sze-
zon, óriási tömeg, sok a vendég,
aggódtunk, nehéz volt.  2020.
november 3. Újból kihirdeti a kor-
mány a veszélyhelyzetet.
2020 november 10. A Parlament
elfogadja a koronavírus második
hulláma elleni védekezésrôl szóló
törvényt, közben újabb korlátozá-
sok lépnek életbe:
– Ingyenes parkolás,
– a középfokú és a felsôoktatás

digitális üzemre tért át,
– esténként kijárási korlátozás

lépett életbe,
– korlátozták az üzletek és étter-

mek működését,
– az idôsek vásárlási lehetôségét

megváltoztatták.
Persze most is vannak olyan pol-
gáraink, akik a hétvégékre a váro-
sokból a nyaralókba utazva töltik
az idôt, közben a kertes házakból
este nyolc után viszik el a kutyát
sétálni…
Érthetetlen, de hát ilyenek va -
gyunk. (Lombár)
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TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00018
„Balatonfenyves – Buzsák – Csisztafürdô kisvasút fejlesztése”
Csisztafürdô-állomás

A FENYVESI ÚJSÁG novemberi számában bemutatott Balatonfenyvesi Kisvasút
fejlesztés projekt után ismerjük meg a beruházást részleteiben.
A Kisvasút fejlesztés által érintett helyszínek közül a Csisztafürdô állomás építése
a projekt jelentôs részét képezi. Jelenleg a MÁV területén meglévô állomás hasz-
nálhatatlan, erôsen leromlott állapotú, felújításában sem a MÁV, sem a projekt ter-
vezôje, sem pedig a települési önkormányzat nem gondolkodott, mert az épület
állaga azt nem tette lehetôvé. 
Az elbontandó, romos épület a projekt szempontjából és a zajló vasúti pálya fel-
újítás miatt sem jó elhelyezkedésű, ezért az új kisvasúti állomás Buzsák Önkor-
mányzatának tulajdonában lévô földrajzilag jobb adottságokkal bíró területen
kerül megépítésre. 
Az épületben helyet kapnak többek között váróterem, a kisvasút üzemeletetésé-
hez szükséges forgalmi és szolgálati helyiségek, szociális helyiségek, de az uta-
sok kényelmét szolgáló büfé és kerékpáros, valamint bakancsos turizmust kiszol-
gáló részek is kialakításra kerülnek. Az épületen belül-és kívül térfigyelô rendszer
szolgálja a biztonságos utasközlekedést. 
A Csisztai Gyógyfürdô mellett most épülô Berek-Látogató központhoz jól illeszke-
dik a tervezett állomás épületéhez álmodott madármegfigyelô kilátó, ahonnan tisz-
ta idôben a tanúhegyek is láthatóvá válnak majd.
A többfunkciós épülethez csatlakozik az egységes építészeti karaktert biztosító
védôtetô és homlokzati burkolóanyagok, melyek megjelennek majd Imremajor
megálló és Balatonfenyves-állomás épületein is. Az állomás épület környezetében
kerékpáros pihenô, játszótéri elemekkel színesített díszpark, közúti csatlakozás és
hozzá parkoló épül az utazóvendégek kényelmét szolgáló padokkal, szemetesek-
kel, növényládákkal térvilágítással.

(Farkas Tamás)

A Balatonfenyvesi 
Fekete István 
Általános Iskola 
közleménye

A téli szünet december
21–31-ig tart. Az utolsó taní-
tási nap december 18. (pén-
tek), az elsô tanítási nap
2021. január 4. (hétfô). De -
cem ber 12-én (szombaton)
tanítás nem lesz.

Karácsony közeledtével…
Bár az iskolában tanévekben
mérünk és júniusban értékel-
jük az elvégzett munkát, most
karácsonyhoz és a 2020-as 
év végéhez közeledve fontos-
nak tartom, hogy köszönetet
mondjak mindazoknak, akik
az elmúlt idôszakban segítet-
tek; felajánlásaikkal, munká-
jukkal hozzájárultak az iskola
eredményes működéséhez. A
teljesség igénye nélkül: 
Schaffer Péter vállalkozó –
tanterem belsô javítása, felújí-
tási munkák; Gyermekeinkért
Alapítvány – színházjegyek
vásárlása; Szülôi Munka kö -
zösség – fertôtlenítôszerek,
maszkok felajánlása, mikulás-
csomagok beszerzése; Bárdi
Gábor és Bárdi-Vörös Andrea
– kamera  és kalimba ajándé-
kozása; Képviselôtestület tag-
jai – maszkok felajánlása; Pék
Norbertné és Geczki Erika –
maszkok készítése; Barna
Antal – fali kézfertôtlenítô ada-
goló; Balatonfenyvesi Önkor-
mányzat – javítások, karban-
tartási munkák.
Az iskolában tudjuk, most
összefogásra, egymásba ve -
tett bizalomra van szükség. 
A tanév sikere ezen is múlik.
Köszönöm, hogy Mi megkap-
tuk, megkapjuk ezt a bizal-
mat. 
Békés, boldog, szeretetben
gaz dag karácsonyt és jó
egészséget kívánok a Bala -
ton fenyvesi Fekete István Ál -
talános Iskola minden dolgo-
zója nevében.

Kovácsné Horváth Éva
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Szolgáltatás

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 30 287-6573.

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
tapasztalattal, 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.

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 ár -
ajánlat-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, mosó-
gépek, mosogatógépek, elektromos
háztartási gépek javítása. Kránicz István
+36 30/904-4527 Balatonfenyves. Hét -
végén is.

Gépi földmunka, fuvarozás, építô-
anyag kereskedés. Fenyves Kft. 8646
Bala ton fenyves, Nimród u. 32. (új
temetô mellett) Tel.: +36 30/956-8858,
85/560-142.

Fenyvesi Peca Pont 8646 Balaton feny -
ves, Vörösmarty u. 43., www.fenyvesi
pecapont.hu tel.: +36 20 258/8600
Élôcsalik, etetôanyagok, horgászbo-
tok, szerelékek, horgászfelszerelések.

Kerékpár szerviz – Fahrrad Reparatur
Balatonfenyves, Nimród utca 121. Tel.:
+36 30/693-1873.

Építési műszaki ellenôrzést vagy fele-
lôs műszaki vezetést, építési e-napló
vezetést szakmagyakorlási jogosult-
sággal vállalok. Tel.: +36 70/456-7216.

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

Bádogozás, vízvezeték-szerelés, fű tés -
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.

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

Nyílászárók, redônyök, szúnyoghálók
beépítése, javítása kedvezô áron, in -
gyenes felméréssel. Tel.: +36 30/305-
9287, www.balaton-redony.webnote.hu

Nyílászáró üzlet. Ablakok, ajtó, redô-
nyök, szúnyoghálók, párkányok érté-
kesítésével foglalkozunk, valamint
beépítéssel is! Várjuk a kedves érdek-
lôdôket. Címünk: Balatonkeresztúr,
Iskola u. 2. (gyógyszertár mellett) Tel.:
+36 70/416-9836.

Lakóépületek, nyaralók elektromos
hálózatának teljes körô építését, felújí-
tását, javítását vállalom, korszerű élet-
védelmi és biztonságtechnikai megol-
dásokkal. Nagy József, villanyszere- 
lô, műszerész. Tel.: +36 50/123-2107.
E-mail: jovillinfo@gmail.com. Web:
www.jovill.blog.hu

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

Oktatás

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

Óegyiptomi nyelvoktatás Balatonede -
ricsen. Jelentkezni lehet a gabtak@
datatrans.hu elérhetôségen.

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

Ingatlan

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

Hosszú távra, min. 1-3 évre keresek
Ba latonfenyvesen kiadó, összkomfor-
tos, lehetôleg bútorozatlan lakást, há zat,
házrészt, egy helyi referenciával rendel-
kezô megbízható, középkorú hölgy ré -
szére, 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,
Csisz  tai út. Tel.: +36 30/9617-088.

Debreceni Ingatlanügynökség eladó
há zakat, nyaralókat, telkeket keres ügy -
 felei részére. Érdeklôdni: Dobrossy Zol -
 tán Balatonfenyvesi nyaraló tulajdonos
ügyvezetônél. Tel.: +36 30/841-4789,
e-mail: dobrossyzoltan@gmail.com

Jármű

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

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

Eladó 1,4-es benzines VW Poló. Érd.:
Balatonfenyves, Gólya u. 11., +36
20/399-5045.

Eladó egy új állapotban levô kerekes -
szék és egy német gyártmányú nôi bi -
cikli. A kettô együtt 50 000 Ft. Tel.: +36
30/853-2422.

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
telefonos egyeztetést követôen, tele-
fon: +36 20/230-3388.

Elektromos csónakmotor Thruster
mariner T3000 márkájú, 30 librás,
(max. 450 kg súlyú csónakig ajánlott)
üzemképes jó állapotban, használtan,
pótalkatrészekkel eladó. Ára: 19 000 Ft.
Érdeklôdni: +36 20/230-3388.

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

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

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

Állás

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

Házimunkára segítséget keresek Feny -
ve sen, heti 1-2 alkalomra. Tel.: +36
20/447-4401.

Adok-veszek

Eladó 1 db 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 koloniál stílusú komplett háló-
szobabútor: franciaágy, 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 1 db 500-as szalagfűrész, 1 db
gya lupad. Tel.: +36 20/483-4570.

Új, fenyvesi gázóra szekrény hozzá
való állványzattal Potecz ÁFA-s számlá-
val érdekmúlás miatt eladó. Telefon:
+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.
Te.: +36 20 445-9730.

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

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 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 Ba -
latonfenyvesen. Tel.: +36 30/976-9586.

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

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

Mentômellények, LB Lazar márkájú, 
2 darab új, gyári csomagolásban, CE
ta núsítványú, piros szín, felnôtt XL
méretek (70-100 kg). Ár: 4700 Ft/db.
Meg te kinthetô, telefonos egyeztetést
követôen, telefon: +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.

Hűtôszekrény 120 c 50 cm, tökéletes
állapotú eladó. Telefon: +36 30/834-
7008.

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

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 szekrény-
be építhetô páraelszívó, két medencés
króm mosogató, szônyegek, plédek,
párnák, pehelypaplan, ágynemű garni-
túrák, 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.

Eladó Fonyódon gázkonvektor, ké -
mény be köthetô, ca. 7 éves, 52 cm
széles és 66 cm magas, ára: 5000 Ft,
valamint egy elektromos vízmelegítô
bojler, 2018-ban vásároltuk, új ára: 
85 000 Ft, gáz központi fűtés sze- 
relés miatt alig használtuk), téglalap
alakú, nanokerámiás, kettôs belsô
védelem, Aquastic 80 l-es, 50 000 Ft.
Érdeklôdni: karolyi.eva@freemail.hu,
tel.: +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.

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

Szépség / Egészség / Sport

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, Plas -
ma G kezelés (hegek, striák, aknék és
rosaceás területek kezelésére). Hét -
fôtôl szombating 9–18:00-ig bejelent-
kezés a +36 70/515-5463 telefonszá-
mon vagy Facebookon keresztül lehet-
séges.

ZÖLD JÓGA KLUB A VÍZPARTON

Jógás csapatot szervezünk elsôsorban
fenyvesieknek, de minden érdeklôdôt
szeretettel várunk, kezdôket is. Mé reg   -
te lenítô légzés, nyújtás, keringésjaví-
tás, alak formálás és jó hangulatú
beszélgetés a relax után. Egy alkalom
1000 Ft/fô/másfél óra. Helyszín a Ba -
laton-part (mólóhoz közel), rossz idô
esetén Bod rog utca sarka. Idôpont:
hétfônként 18:30. Érdeklôdni a +36
20/451-5229 telefonszámon.

Egyéb

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

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

Aktuális híreink a www.balatonfeny
ves.hu honlapunkon találhatóak.
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– Dolgoztam, tizenhét évesen már ott
a késôbbi Gazdasági Vasútnál, és
onnan is mentem nyugdíjba. Ötven -
egy február 12-én léptem be, még
épült, akkor kezdôdött az egész.
Kezdtem mint fékezô, utána vonatve-
zetô, késôbb kalauz. Épültek a barak-
kok, szállások, házak, istállók. Mi
hordtuk le a téglát, cementet, sódert
– gôzösökkel abban az idôben. 
– Nyilván kapcsolatba kerültek a ra -
bokkal.
Bejáratosak voltunk a drót mögé,
nekünk be lehetett menni. Meg fôleg:
ki is jönni a munka végén. 
– Hányan lehettek?
Legelôször mikor jöttek, 51 márciu-
sában (az emlékezôt korrigálnom
kell, mert most már tudom: az elsô
„szállítmány” 1952 január elsô napjai -
ban érkezett – B. P.), úgy 150-200-an
lehettek, vonattal hozták ôket Feny -
vesre. Hajnalban három óra körül jött
meg a szerelvény, két kocsival vol-
tak, kitolták a parkolóvágányra. Mi -
kor világosodott, mentünk ugye szol-
gálatba, adta ki a parancsot a rabok
fônöke, hogy le kell vinni ôket Im -
remajorba. Nyolc óra lett, mire min-
den hivatalosságot elintéztek, akkor
az öregekkel indultunk el, mert a fia-
talok gyalog alakulatban vonultak a
majorig. Mind férfi volt. A nôk késôbb
jöttek. Ôk Pálmajorba. 
– Mekkora lehet a csúcslétszám?
– Folyton jöttek, „beutalóval”. Mond -
juk úgy, ide parancsolták ôket az íté-
lettel, de maguk utaztak ide. Kí sé rô -
vel, tízesével-huszasával. Megkap -
ták, hová kell a bűneik miatt bevonul-
niuk.
– És milyen bűnökért?
– Nem teljesítették a beszolgáltatást,
volt sok zsivány is, az egyiket elfog-
ták, mert kimérte a kutyahúst. Azért
elzárták. És sok jehova (jehovisták,
akik hitük miatt nem foghattak fegy-
vert – B.P.). Kulákok. Akár mérnökök
is. Akik aztán intézték itt a tervezést.

Az építkezést. Négy mérnökre em -
lékszem. A nevét nem tudom egynek
se. Pedig a hozzánk címzett levelei-
ket én vittem be nekik. Hatvan éve
volt. Én egy emberrel jóba voltam
nagyon, az megkért engem, hogy
hát dolgokat, ha nekünk küldenek,
vigyek be neki. Hát persze!
– Ki volt a legfôbb fônök?
– Fôhadnagy volt a rangja, arra em -
lékszem.
– Milyen ember volt?
– Jó erôs, magas ember…
– No, hát nem a méretét kérdem…
– Elbeszélgetett szépen mivelünk…
– Magukkal miért is ne…
– Igen. Mivelünk jóban voltak.
– Az a munkarend, amit ráparancsol-
tak a rabokra, kemény volt? A körül-
mények mostohák?
– Nem volt az olyan komoly munka…
Aki akart, mellément. Mi fôleg a jeho-
vákkal dolgoztunk, azok nagyon ren-
des, becsületes, dolgos népek vol-
tak. Éjszaka is rakodtak, hogy hajnal-
ban ott legyen nekik az anyag. 
– Munkakezdés? Munkarend?
– Nem tudom. Beraktunk, a rabok
be ültek elöl két kocsiba, kivittük az
anyagot a majorba. És egész még
oda nem értünk, csak imádkoztak.
Volt egy ôr velük, de nem sok dolga
volt, nem szöktek meg soha. A nôi
raboknál szigorúak voltak az ôrök.
Úgy hogy volt itt egy mozdonyveze-
tô, az rá is ordított ez egyikre: vegye
tudomásul, ha bántja ezeket a nôket,
ezzel a hosszú vassal ni, agyoncsa-
pom! 
– Nem mondta neki rá, hogy akkor
maga is idekerül?
– Nem szólt az semmit.
– Szóval: hányan lehetettek?
– Imremajorban volt három-ötszáz
talán, férfiak. Pálmajorban talán száz
nô. Ötszáz lehetett, legföljebb.
– Hát férôhely se volt annyi! A legna-
gyobba, a vasbarakkba se fért be
kétszáz embernél több. 

– És ôr, személyzet?
– Több tucat ember. 
– Hol működött a mérnöki iroda?
– Imremajorban, a munkásszálló
egyik helyiségében. Ott laktak a
fegyôrök is, meg azok a rabok, aki-
ket egy-egy csoporthoz munkaveze-
tônek kijelöltek. Mert rabok voltak a
munkások fônökei is. 
– A fegyôrökre emlékszik-e? A ne -
vükre?
– Egy nôi fegyôrre igen. Ott él a ma -
jorban ma is (a beszélgetést 2005-
ben vettem fel – B. P.). Elég katonás
fe hérnép volt igen szigorú. A nevét
nem tudom. 
– Más is letelepedett itt?
– Toma, Dudás Miska, fenyvesi lányt
vett el mind a kettô. Nem tudom,
hogy családja lett-e. Tomának volt
két fia. Volt még egy rab, az meg is
halt már, az is ide került: elvett egy
fehérnépet. Nem tudom a nevét.
– Tucatnyi embert mondanak, aki itt
maradt.
– Á! Ha féltucat. Legfeljebb. Akik ott
dolgoztak akkor, de szabadként,
azok közül emlékszem a Feri gyerek-
re. Egyed-Ulics Ferencre. Traktoros
volt. Kihozott a pótkocsin egy rabot.
Elkapták, aki szökött, az meg beval-
lotta, hogy jött ki. Úgy hogy nagy
helyszíni tárgyalást rendeztek a
Vigadóban a Ferinek. Elítélték sze-
gényt, noha egyre mondta, hogy ô
nem tudja, hogy került az a rab a
vontatóra. Hat hónapot kapott. Itt töl-
tötte le aztán ô is azt a hat hónapot. 
– Emlékszik a kulturházra? Arra  a
nagy képre a falon?
Azt is rab csinálta. Festô volt. Elég
szépen megcsinálta.
– Látta azt az embert maga?
– Nem ismertem, nem láttam soha.

KÖMI a Berekben
Balatonfenyves határában, a Nagyberek területén 1952 január -
jában nyitotta meg Rákosi diktatúrájának egyik legnagyobb inter-
nálótáborát. A KÖMI 401-est. Elsô Fenyves-könyvem megjelenés
óta gyűjtöm a történetére vonatkozó adatokat. Mert feltűnôen keve-
set tudunk arról a szűk két esztendôrôl, amíg működött. Elôkerült
néhány dokumentum, visszaemlékezés, amelyek az eddiginél pon-
tosabb képet rajzolnak közös históriánknak errôl a feketekeretes
fejezetérôl. Az idôközben elhunyt Somogyi Istvánnal a 2000-es
évek elején beszélgettem a munkatáborral kapcsolatos emlékeirôl.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Télen is figyeljen oda a vízmérőire!

Több tízezer forintot spórolhat vele

Siófok, 2020. november 10. – A vízmérőelfagyások bizony kemény
tízezrekkel emelhetik a vízszámla végösszegét, ha télen nem
tesszük meg a megfelelő intézkedéseket. Nem árt felkészülni,
hiszen némi odafigyeléssel és egyszerű lépésekkel elkerülhetők
a többletköltségek és a további káresetek.

A téli fagyos időjárás miatt sok településen gyakori és visszatérő
probléma a házi vízmérők elfagyása. Mivel a vízmérő rendszeres
ellenőrzése és a házi ivóvízhálózat karbantartása a felhasználók jog-
szabályban rögzített feladata, a fagyás miatt megrongálódott vízmé-
rők javításának, pótlásának, az új mérők hitelesítésének, valamint az
elfolyt víznek a költsége mind a felhasználókat terheli. A DRV Zrt.
esetében a 2019–20-as téli hónapok kedvező időjárásának köszön-
hetően kevés vízmérő károsodott a társaság működési területén,
mindössze 239 db-ot kellett elfagyás miatt cserélni. Az előttünk álló
hónapokra viszont kemény telet jósolnak a meteorológusok, így
érdemes felkészülni.

Hogyan lehet felismerni a jelenséget, és mire figyeljünk?
Intő jel lehet, ha az épületben nem vagy csak alig folyik víz a 
csapból. Jelentős anyagi károkat előzhetünk meg azzal is, ha kellő
figyelmet fordítunk a vízmérőakna belső felületének megfelelő szi-
getelésére. Fontos, hogy a szigetelőanyag nedvesség hatására ne
veszítsen szigetelőképességéből, megfelelő például a hungarocell
használata. 

Szigetelés egyébként az akna mennyezetére és az oldalfalaira is
javasolt, az aljzat szabadon hagyható. Tanácsos a lebúvónyílást
záró aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását is ellenőrizni.
Fontos, hogy ne legyenek hézagok, amelyen keresztül a kinti hideg
levegő az aknába áramolhat. Az aknafedlapot szintén hőszigetelő
anyaggal javasolt ellátni.

Télen a nem lakott épületeknél a legbiztosabb módszer a teljes víz-
telenítés, ezt a házi vezetékhálózaton elhelyezett víztelenítő szerel-
vények segítségével lehet elvégezni, emellett javasolt elzárni a köz-
terület felé eső csapot is. A hibák mielőbbi azonosítása érdekében
fontos a télen nem használt ingatlanok rendszeres ellenőrzése.

A DRV Zrt. ezúton is ajánlja felhasználói figyelmébe a témával kap-
csolatos tudnivalókat összegző kisfilmjét, amelyben szakemberük
be is mutatja a teendőket.

Vízmérőelfagyás észlelése esetén haladéktalanul értesítsék a
Tár sa ságot az alábbi telefonszámon!

DRV-infovonal: +36 80 240 240/1-es menüpont, hibabejelentés

Egyházak

Református Egyház: A személyes
találkozást igénylô alkalmak szüne-
telnek. 

Online istentiszteletek a
Balatonlelle-Balatonboglár
Református Egyházközség 

facebook oldalán követhetôek.

Balatonfenyves Árpád-házi
Szent Erzsébet templom

cím: Balatonfenyves, Kölcsey
Ferenc utca 79.

szentmise: vasárnap 8.00 óra

Balatonfenyves-alsó Szűz Mária
Szíve-templom

cím: Balatonfenyves, 
Templom köz 7.

szentmise: vasárnap 9.15 óra

Balatonfenyves Község 
Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala
2020. december 28–31

között
Igazgatási szünetet tart

KÖNYVTÁRUNK 
2020. november 11-tôl a
484/2020. (XI. 10.) Korm. 

rendelet értelmében zárva tart. 
A kikölcsönzött könyvek és

dokumentumok lejárati idejét 
a könyvtár automatikusan 

meghosszabbítja. 
Megértésüket köszönjük!

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs kiadó: Lombár Gábor.

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

Nyomdai munkák: Ziegler-nyomda Kft., Keszthely, Rezi út 3.

Januári számunk lapzártája
2020. december 28.



Talán lesz hó
Tábor Róbert felvétele
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