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Százhuszonöt esztendô. 
Idôs fenyvesiek már akkor is itt élô nagyapja, nagy-
anyja születhetett volna akkor, amikor végbe ment
az elsô sikeres szüret a partközeli homoksávon. Az
itt elplántált, tôkévé erôsödött oltványok elsô mér-
hetô mennyiségű gyümölcsét betakaríthatták,
hogy a déli parti telepítés szűzborát a filoxéravész
országos, pusztító pandémiája után végre élvez-
hessék, megkóstolhassák a Zalából idekényszerült
gazdák. 
Nagyszüleire – igaz, a magunk felnôtt, lehet, meg-
lett korunkból – még jól emlékszik mindenki, ha
csak valami váratlan tragédia bele nem avatkozott
a nemzedékek találkozásának szokásos rendjébe.
Ismerjük-ismertük ôket, emlékszünk barázdált
arcukra, kérges, meggyötört tenyerükre, barnára
égett bôrükre: egész életükben ezzel a szôlôvel
bíbelôdtek, s csak aki soha nem próbálta, az gon-
dolhatja, nem volt ez igazán nehéz, nem volt keser-
ves munka.

Sok vagy kevés ez a százhuszonöt esztendô? 
Ha a nagycsalád nézôpontjából keressük a vá -
laszt, azt kell gondoljuk, bizony nem nagy idô.
Hiszen, bár vélhetôen kevesen vannak olyanok
polgáraink és nyaralópolgáraink között, akik meg-
szakítás nélküli fenyvesiként gondolhatnak az elôt-
tük járó generációk sorára s erre a harmadikra,
mikor a százhuszonöt év messzeségét számolják,
de magát a helyzetet szinte mindenki számára átél-
hetôvé teszi a tapasztalat. 

Nem nagy idô. 
Különösen nem, ha a nagytörténelem összefüggé-
sében vizsgáljuk ezt az évkört, s próbáljuk megha-
tározni viszonyunkat településünk hivatalosnak
tekintett születési évéhez, 1896-hoz. De nekünk
maga a teljes történelem. Százhuszonöt év a feny-
vesi civlizáció teljes históriája. Beleférnek egész
korszakok, nem is egy, s nem is kettô. Miközben
szôlôhegybôl elôbb nyaralótelep, majd nagygaz-
dasággal benépesülô falu, végül a maga sorsát
igazgató önkormányzat formálódott önmagává
egy-egy szakaszában sorsának és életének azóta,
hogy megkezdôdött a mi saját külön világunk épí-
tése, újra és újra átalakítása.

Mire jók az évfordulók? Miért válnak ki bizonyos
esztendôk az évsor monoton rendjébôl, díszítjük
fel, különböztetjük meg azokat a többitôl? Mert ôriz-
zük emlékezetünkben azt, ami miatt ott vagyunk és
úgy vagyunk ott, ahol és ahogy éljük és éltük az
életünket. Megtisztelve önmagunkat s eleinket,
mert látjuk, honnan jöttünk, s tudjuk, ha ezt nem lát-
juk, értetlenül botlunk bele mindenbe, ami minket
körülvesz, jövôt formálni pedig nincs esélyünk. 
Okkal tartja a mondás több ezer éve, hogy a törté-
nelem az élet tanítómestere. 
A mi személyes s közösségi történelmünk pedig a
mi életünké.
Balatonfenyves, szűkebb hazánk, idén, 2021-ben
125 éves. 
Az önkormányzat – a világjárvány csapásai között
egzisztenciális helyzetében erôsen megfogyatkoz-
va, bár törve nem – pontosan tudja ezt. Ha a közös
kassza meg is fogyatkozott, építeni a jövôt csak
úgy lehet, ha megünnepeljük múltunk kitüntetett
pillanatait. Kialakult a terv, amely eseményeivel,
akcióival, emlékezetépítô kiadványaival gazdagítja
majd tartalmát, önmagában is emlékezetessé téve
az utánunk következô nemzedékek számára, hogy
2021-ben elfogadtuk a kulturális kihívást, bármi-
lyen nehéz is volt eltekinteni a ránk nehezedô
körülményektôl.  
Két kiadvány készül. Az egyik a KÖMI 401, az álla-
mi gazdaságot az ötvenes évek elején felépítô
kényszermunkatábor történetét dolgozza fel. A má -
sik a MARI-ETTA Gyűjtemény katalógus. Udvari
résszel bôvül helytörténeti kiállításunk is, a szabad
téren a szôlômunkák, a borászat, a mezôgazdaság
eszközeit mutatjuk majd be. S ha júniusra ez is
elkészül, erôs reményünk van arra nézve, hogy
ugyanolyan tömeges érdeklôdés mellett avatjuk
majd fel, ahogy történt ez múzeumunk megnyitá-
sánál.
Természetesen rendezvények is várják az érdeklô-
dôket – ha már várhatják, s fogadhatják ôket.
Ehhez az évfordulóhoz, de más jeles esztendôk-
höz kapcsolódóak is. 30  éve vívtuk ki önállósá-
gunkat, 25 esztendôs székelyföldi és 15 lengyel
testvér települési kapcsolatunk. 
Ha lesz nyarunk (s nem a naptárra gondolok),
nagyszerű nyár ígérkezik Fenyvesen. (Buza Péter)

KÖSZÖNTJÜK A SZÁZHUSZONÖT ÉVES BALATONFENYVEST!
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– Szentpáli vagyok, apám is az volt.
1938-ban születtem. Meghalt az
anyám, az apámnak kôműves volt a
szakmája, akkor, a negyvenes évek-
ben nagyon kevés maszek munka ha
volt, nem tudtunk megélni. Eltartá -
sunk sem volt, mert tetszik tudni, egy
hold földet adtak nekünk is csak a
háború után. Három gyerekkel abból
nem lehetett megélni. A nagybátyám
itt volt kôműves, építésvezetô a mun-
katáborban. Édesapám testvére. Bu -
dai József a neve. A lényeg az, hogy
az apámat idehozta a KÖMI-hez.
Ötvenegyben. Az elsô rabok fél évvel
késôbb, 1952 elején jöttek dolgozni a
gazdaságba.  Szegény világ volt a há -
borús években meg elôtte is. Abból
éltünk, hogy hordtuk ide Szentpálról a
nyaralóknak a tejet, a zöldséget. Fej -
kosárral, gyalog. Közben, késôbb már
én is jártam apámmal, culágerkedni,
nagy, erôs gyerek voltam, bírtam a
munkát, addig is napszámoskodtam,
olyan idô volt az, amikor már a gye-
reknek is dolgozni kellett azért a kevé-
sért, hogy legalább ennie legyen mit.
Na, itt a Berekben kaptunk munkát
mind a ketten.
– Hol volt akkor a tábor bejárata?
– Ahol most is a Majorba vezetô orszá-
gút találkozik a faluval, a Vízház mel-
lett. De volt hozzánk közelebb is,
Rigóházánál, Pálmajornál. Biciklivel
jöttünk reggel s mentünk el este,
nekünk az közelebb esett. Ahogy a
többiek is. Mert a rabok mellett volt itt
rengeteg civil alkalmazott is. Ko csi -
sok, szakmunkások. Rigóházánál volt
az én apám, száz férôhelyes istállókat
építettek. Apámnak egyébként rokona
volt az a Rigó család, akikrôl elne -
vezték ezt a tanyát. Majoroskodtak a
Hunyadyak nak ezen a birtokrészén.
Följártam ide apámhoz, eleinte csak
ebédet hordani. Volt a fônök, a rabok
melletti fônök, az is rab volt, Rába

Ferenc volt a neve, valahonnan Gyôr
környékérôl hívták be, építészmérnök
lehetett. És ez a Feri bácsi, az apám-
mal jó viszonyban volt, és elintézte,
hogy legyek vízhordója a raboknak.
Voltak köztük úriemberek, de többen
a csibészek. Az az igazság. Nem is
végezték rendesen a munkát. Akkor
apám szólt a nagyfônöknek, ezekkel
nem tudok dolgozni… Meg csinálták
azt, hogy fölfalaztak mindenféle mal-
ter nélkül… na persze így nagyon
gyorsan elkészültek, vizes homok-
kal… Meglátta az apám, hogy milyen
csibész munkát csinálnak, lehordta
ôket: nem akarok maguk közé ke-
rülni! A lényeg, hogy ezeket onnan el
is vitték, és hozták helyettük a jehovis-
tákat. Meg szombatistákat is. Fôleg
szabolcsiak, szatmáriak dolgoztak
akkortól az apámékkal, Rigóházán.
Engem is be akartak szervezni, ma -
gyarázták a vallásukat. Tiszteltem is
ôket, szépen beszéltek egymással,
nem néven, csak testvér, testvér. Így
szólították egymást, de nem tudtak
mégse meggyôzni. A leveleik, kis cso -
magok is hozzánk címezve jöttek
nekik So mogyszentpálra. Reggel
szét osztottuk köztük. Volt ott egy
ember, hogy mondjam, ilyen rosszin-
dulatú. Mu tas sa a táskáját! Volt apám-
nak egy olyan aktatáska féléje. Apám
meg: ha még egyszer belekotor a tás-
kámba, én magát el fogom helyeztet-
ni! Az apám igen jó viszonyban volt
tényleg a nagyfônökkel. Tudta azt
mindenki. 
– Hány rab lehetett itt összesen?
Nyolcszáz? Ezer? Talán valamivel
több is. De hát az egész területen
mozogtak, éltek, ki tudta volna közü-
lünk ösz szeszámolni. 
– Emlékszik valakire név szerint közü-
lük?
– Úgy hozta a sors, hogy egy házban
laktam késôbb Kaposváron kettôvel

is. Bajzer Jóskával, meg valami Ba bu -
lek nevűvel. Hitvány emberek voltak,
részegesek. Gondolom valami garáz-
daféleség miatt vitték ôket el a Be -
rekbe. Több névre nem emlékszem.
Hát pedig de rengeteg levelet behord-
tam én is! Meg rengetegnek kísértem
ki vele találkozni a feleségét, az édes-
anyját… Eljöttek Kéthelyre, mentem ki
az állomásra, mihozzánk eljöttek, és
akkor másnap reggel, apám úgy szer-
vezte meg annak a munkáját, hogy
na, maga menjen oda, s tegye ezt
vagy azt, a nagyárokhoz, én meg oda
kísértem a rokont a túlpartra, volt egy
ki bürü, azon átmentünk szépen, asz -
szonnyal, testvérrel, ott volt egy kis
nádas rész, nyárfák, ott lepihentek,
beszélgettek, békében elvoltak délig.
Fegyôr is tudta. Persze, rendes volt.
Nem mind volt az, de sok rendes volt. 
– Szökések?
– Az az igazság, hogy volt, nem is
kevés. Néhányan állandó engedéllyel
kijárhattak Kéthelyre, Szentpálra. Fo -
dor Laci például lelépett. De elkapták
mindet, visszahozták, visszakerültek,
de nem ide! Elvitték ôket szigorúbb
helyekre. A lényeg az, hogy az apám
el tudta intézni a rabfônökökkel, mert
Pálmajorba kellett valaki, ott fôleg
dohányt termesztettek, ott meg nôk
voltak, és közelebb is volt nekem
Pálmajor, munkaidôben az oda ve ze tô
kapunak is volt ôre, de azt éjszaka
nem vigyázták, bezárták csak, az
ugye csak munkaterület volt, amikor
véget ért a munka sorakoztak, meg-
számolták ôket s mentek a körletbe, a
vasbarakba máshová, szóval oda
beszerzett az apám, a felfűzött do -
hányleveleket kö töztük fel – több is
volt: a dohánypajtákban. Száz-száz -
ötven nô lehetett ott. Pénztáros az
egyik, azt mondta: sikkasztottam, a
másik: kifolyt a portánkról a trágyalé
az udvarra. Vittem én azoknak is ren-

Aratják a kendert

KÖMI a Berekben
Balatonfenyves határában, a Nagyberek területén
1952 januárjában nyitotta meg Rákosi diktatúrájá-
nak egyik legnagyobb internálótáborát. A KÖMI
401-est. Elsô Fenyves-könyvem megjelenés óta
gyűjtöm a történetére vonatkozó adatokat. Mert
feltűnôen keveset tudunk arról a szűk két eszten-
dôrôl, amíg működött. Elôkerült néhány dokumen-
tum, visszaemlékezés, amelyek az eddiginél pon-
tosabb képet rajzolnak közös históriánknak errôl 
a feketekeretes fejezetérôl. Budai Istvánnal a 
2000-es évek elején beszélgettem a munkatáborral
kapcsolatos emlékeirôl.
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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
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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

Gyógyszertárak ügyeleti rendje:
2021. február 1–7.

Isteni Gondviselés Gyógyszertár, Fonyód
2021. február 8–14.

Turul Gyógyszertár, Balatonfenyves
2021. február 15–21.

Magyar Korona Gyógyszertár, Balatonlelle
2021. február 22–28.

Három Királyok Gyógyszertár, Balatonboglár
2021. március 1–7.

Mária Gyógyszertár, Balatonlelle
2021. március 8–14.

Arany Kígyó Gyógyszertár, Balatonboglár
Ügyeleti idô zárástól az alábbi idôpontokig:

2020.01.01–06.30. H–P 20:00 óra, 
szombat:14:00 óra, 

vasárnap és ünnepnapokon:12.00 óra

KÖNYVTÁR
8646 Balatonfenyves, 

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

A könyvtár 2020. november 11-tôl a
484/2020 (XI.10.) Korm. rendelet értel-
mében zárva tart. A kikölcsönzött
könyvek és dokumentumok lejárati
idejét a könyvtár automatikusan meg-
hosszabbítja.
Megértésüket köszönjük!

geteg levelet. Úgy voltunk, mint a
haverok. Műszak végén bele a nagy-
árokba mind, anyaszült meztelenül,
ott mosakodtak, lehettem volna más,
mint haver? 
– Olyat tud, aki itt letelepedett a sza-
badulás után?
– Novák Antal például. Elvett egy hely-
beli leányt, itt telepedett le. Kétszer
volt itt a Mátyás apánk is, az egyik
alkalommal megkérdezett: Jól vagy 
itt te gyerek? Jól hát, mondom. No -
vák nak van családja Balatonújlakon.
Ô ré gebben meghalt, él a fia, és a
felesége. Annus. A lányoknál találkoz-
tam Rákosival. Ez egy országosan
elismert gazdaság lett! Jött a csajka,
nagy fekete autó, nem volt nagy véde-
lem. Észre se vettem. Kiszállt a kocsi-
ból, beszélt egy pár szót a rabokkal.
Te gyerek! Viselkedj rendesen! Ilye ne -
ket mondott. Bólogattam. Igen. 
Rákosi elvtárs: igen!
– Mi volt a munkarend?
– Ha jól tudom úgy a reggeli után,
rabok az ôrtoronynál sorakoztak, név-
sorolvasás, beosztás. Ezek mennek a
kenderbe, más a dohányba satöbbi.
Két-két fegyôrrel általában. Nyolc felé
indulhattak a munkára. De aki beteget
jelentett, és az orvos aláírta, az marad-
hatott a barakkban. A többiek se sza-
kadtak meg. Nem kell azt gondolni.
Délben hozta egy lajtos a vizet meg az
ebédet a kocsi. Leültek a fák alá, az
árnyékba, kis rövid barna sortban vol-
tak a lányok, könnyű ingfélében, kék-
fehér csíkos, annak a hátán egy R
betű meg a farnál a nadrágon is. Kicsit
beszélgettek. Nem volt rossz a hangu-
lat. Mert a fegyôrnôk is! Valami sze-
gény lány szegény vidékrôl, így terem-
tett munkát, megélhetést magának.
Nem volt ott nagy szigor. Ölelgettük ôt
is a Sanyi barátommal. Neki is én vit-
tem a leveleket. Ebédeltek, utána
munka, négyig. Vagy ötig? Az is lehet.
Volt aztán hogy lovaskocsival, máskor
gyalog: vissza a körletbe. Levet kôz -
tek, fürödtek a nagyárokba, pihentek,
vacsoráztak.
– És ahol vannak fiúk is lányok is…
– Bizony nem egy falusi legénynek
volt a rabnôk közt szeretôje. Bemen -
tek a kenderbe, a dohányosba. Olyan
szépen meg lehetett azt oldani. Meg
mentek ki parancsra a szentpáli hegy-
re, borért, kilépô papírral. Fegyôrök is.
Rengeteg bort eladtak a tábornak.
Szóval nem volt itt nagy fegyelem,
nagy szigor. Az más persze: ha valaki
csibész volt! Azt bizony megverették
szokás szerint egy másik rabbal.
Elôfordult.

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 
Alsó tagozatos tanulóink számára szépíró versenyt hirdettünk. A Himnusz
elsô versszakát kellett lemásolni.
Az alábbi eredmények születtek:
2. osztály: 1. Bogdán Kamilla, 2. Magyarhoni Kata, 3. Gáti Ferenc Nándor, 
3. osztály: 1. Klujber Hanna Napsugár, 2. Kócsa Maja Kamilla, 3. Kustura
Luca Morgan,
4. osztály: 1. Elekes Edina, 2. Buza Luca, 3. Kardos Vivien Luca
Gratulálunk!

EGYHÁZAK
Fonyód-Balatonfenyvesi Református Missziói Egyházközség

Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók.” (Zsoltárok könyve 24,1.)
Február 14-tôl ismét lesz istentiszteletünk Balatonfenyvesen. A hónap folyamán
14-én és 28-án 15.30-kor kezdôdik alkalmunk imaházunkban. A járványügyi szabá-
lyok szerint maszk viselése az istentisztelet látogatói részére kötelezô, illetve kérjük,
hogy egymástól megfelelô távolságot tartsanak a jelenlevôk. 
Lelkipásztor: Szabó Levente
30/282-7481, balatonlelle@reformatus.hu

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
Kiss Zsolt plébános 
8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 4.
30/973-7075, b.kereszturpl@hotmail.com
A plébános elérhetô: a fenti elérhetôségek egyikén, vagy személyesen 
a szentmisék után.
https://balatonfenyves.plebania.hu/
https://balatonkeresztur.plebania.hu/
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Szolgáltatás
Kócsa Mátyás ács-állványozó mester vállalom
régi tetôk felújítását, új tetôszerkezetek ácso-
lását, fedését, valamint belsô burkolást és
gipszkartonozást, kerti pihenôk, teraszok,
kocsibeállók elkészítését. Balatonfenyves,
Rákóczi u. 2., tel.: +36 30/387-6573
Számítógépek javítását, karbantartását válla-
lom. Orbán János +36 70/379-8301
Kôműves és burkoló munkát vállalok. Zrínyi
Péter +36 30/236-1537
Legyen tisztában értékeivel! nagy tapasztalat-
tal, becsüsi végzettséggel, helyi lakosként
segítek régi tárgyai értékének megállapításá-
ban, értékesítési tanácsadással, díjtalan kiszál-
lással. Telefon: +36 30/939-1039 Bó zsing
György, Dráva utca 70.
Pernecz József ács-állványozó vállalja régi
tetôk felújítását, belsô tetôterek, falak burkolá-
sát, teraszok, tornácok, autóbeállók, pavilo-
nok készítését. Tel.: +36 70/347-0951
Pári Tamás villanyszerelô vállalom: lakóépüle-
tek, üzletek és egyéb gyengeáramú munkála-
tait! Ingyenes árajánlat-készítés! Telefon: +36
30/677-7634, e-mail: kucko96@vipmail.hu
Festés-mázolást, hôszigetelést, fűnyírást válla-
lok. Tel.: +36 30/296-4189
Ha kerttel akad gondja, Schurcz megoldja!
Kertépítés, kertfenntartás, veszélyes fa kivá-
gás. +36 30/432-7073
Villanybojlerok javítása, tisztítása, mosógépek,
mosogatógépek, elektromos háztartási gépek
javítása. Kránicz István +36 30/904-4527
Balatonfenyves. Hétvégén is.
Gépi földmunka, fuvarozás, építôanyag keres-
kedés. Fenyves Kft. 8646 Balatonfenyves,
Nimród u. 32. (új temetô mellett) Tel.: +36
30/956-8858, 85/560-142
Fenyvesi Peca Pont 8646 Balatonfenyves,
Vörösmarty u. 43., www.fenyvesipecapont.hu,
tel.: +36 20/258/8600 Élôcsalik, etetôanya-
gok, horgászbotok, szerelékek, horgászfel-
szerelések.
Kerékpár szerviz – Fahrrad Reparatur Bala ton -
fenyves, Nimród utca 121. Tel.: +36 30/693-1873
Építési műszaki ellenôrzést vagy felelôs
műszaki vezetést, építési e-napló vezetést
szakmagyakorlási jogosultsággal vállalok.
Tel.: +36 70/456-7216
Bádogozás, vízvezeték-szerelés, fűtésszere-
lés. Vörös Gábor. Tel.: +36 30/261-6308
Mihalecz Tibor szobafestô, mázoló. Tel.: +36 70/
602-5095, e-mail: mihalecz.tibor@freemail.hu
Takarítást vállalok. Indulásra és esetleg váltás-
takarításra. +36 70 358-7879
Házkörüli munkákat, fűnyírást vállalok. Tel.:
+36 30/997-9085
Nyílászárók, redônyök, szúnyoghálók beépíté-
se, javítása kedvezô áron, ingyenes felmérés-
sel. Tel.: +36 30/305-9287, 
www.balaton-redony.webnote.hu
Nyílászáró üzlet. Ablakok, ajtó, redônyök, szú-
nyoghálók, párkányok értékesítésével foglal-
kozunk, valamint beépítéssel is! Várjuk a ked-
ves érdeklôdôket. Címünk: Balatonkeresztúr,
Iskola u. 2. (gyógyszertár mellett) Tel.: +36 70
/416-9836
Lakóépületek, nyaralók elektromos hálózatá-
nak teljes körű építését, felújítását, javítását
vállalom, korszerű életvédelmi és biztonság-
technikai megoldásokkal. Nagy József, vil-

lanyszerelô, műszerész. Tel.: +36 50/123-
2107. E-mail: jovillinfo@gmail.com Web:
www.jovill.blog.hu
Kerti munka, Gyula megoldja! Talajegyen ge -
tést, talajlazítást, tereprendezést, fűnyírást vál-
lalunk 25 LE traktorunkkal. Telefonszám: +36
30/235-3102
Víz, szennyvíz hálózat szerelése és javítása,
fűtésszerelés. Hétvégén is. Ingyenes árajánlat.
Telefon: Mózer Tibor, +36 20/937-0218, +36
30/370-3364

Oktatás
Tanárnô tanítványokat vállal matematika,
lémia, fizika tantárgyakból. +36 20/540-9433
Óegyiptomi nyelvoktatás Balatonedericsen.
Jelentkezni lehet a gabtak@datatarns.hu elér-
hetôségen.
Német területen munkavállalóknak alaptanfo-
lyam indul. 30 órás német tanfolyam: alapszó-
kincs a mindennapi nyelvhasználathoz, szak-
nyelv kereskedelem és vendéglátóipar. A tan-
folyam ára: 30 000 Ft. Érd.: +36 20/444-2066.

Jármű
Eladó nagyobb gyereknek való, alig használt
kerékpár. +36 30/504-7194
PEUGEOT Qab-50 felújított terep robogó
2007-es, valamint YAMAHA-125/50 2006-os
nagyrobogóimat eladom. Tel.: +36 70/602-
5203
Eladó 1,4-es benzines VW Poló. Érd.: Bala -
tonfenyves, Gólya u. 11., +36 20/399-5045
Eladó egy új állapotban levô kerekesszék és
egy német gyártmányú nôi bicikli. A kettô
együtt 50 000 Ft. Tel.: +36 30/853-2422
Alpha márkájú mountain bike kerékpárok,
kifogástalan állapotban eladók. Egyik 26-os, a
másik 28-as méret, City felszereltség (sár vé -
dôk, 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 egyezte-
tést követôen, telefon: +36 20/230-3388
Elektromos csónakmotor Thruster mariner
T3000 márkájú, 30 librás, (max. 450 kg súlyú
csónakig ajánlott) üzemképes jó állapot- 
ban, használtan, pótalkatrészekkel eladó. Ára:
19 000 Ft. Érdeklôdni: +36 20/230-3388
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, működôképes 
50 cm3-es ZAVA segédmotoros kerékpár.
Irányár: 20 000 Ft. Érd.: +36 30/962-6871
Nagyobb gyereknek való, sebességváltós,
narancs színű kerékpár eladó. Telefon: +36
30/504-7194

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 Bala -
tonfenyvesen kiadó, összkomfortos, lehetôleg
bútorozatlan lakást, házat, házrészt, egy helyi
referenciával rendelkezô megbízható, közép-
korú hölgy részére, októberi költözéssel. Tel.:
+36 70/406-5835, judith.zubovits@index.hu
Balatonfenyvesen kertes házban emeleti,
bútorozott lakrész hosszú távra kiadó. Érd.:
+36 20/540-9433
Egyszobás, újonnan berendezett lakás egy
személy részére hosszú távra kiadó. (Csak
nemdohányzónak!) Fonyód, Csisztai út. Tel.:
+36 30/9617-088

Debreceni Ingatlanügynökség eladó házakat,
nyaralókat, telkeket keres ügyfelei részére.
Érdeklôdni: Dobrossy Zoltán Balatonfenyvesi
nyaraló tulajdonos ügyvezetônél. Tel.: +36
30/8414-789, 
e-mail: dobrossyzoltan@gmail.com

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

Adok-veszek
Eladó 1 db forgótárcsás mosógép, 1 db cent-
rifuga új állapotban, 1 db gáz szieszta palac-
kos, 1 db fa csónak 1 pár evezôvel, 1 db olaj-
radiátor. Tel.: 85/360-399
Eladó 2 db heverô, 2+1+1 darabos ülôgarni-
túra, 1 db gáztűzhely, 1 db akasztós szekrény,
2 db kis méretű fotel. Tel.: +36 30/530-0240
Eladó koloniál stílusú komplett hálószobabú-
tor: franciaágy, 2 db éjjeli szekrény, akasztós
szekrény, polcos üvegajtós szekrény, fésülkö-
dô 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 gyalu-
pad. Tel.: +36 20/483-4570
Új, fenyvesi gázóra szekrény hozzá való áll-
ványzattal Potecz ÁFA-s számlával érdekmú-
lás miatt eladó. Tel.: +36 70/602-5203
Eladó sarok ülôgarnitúra (215×220), új sö -
vényvágó, kenyérsütô, rozsdamentes edény-
készlet (16 db-os), 12 személyes evôeszköz,
Zsolnay süteményes készlet, szekrény, do -
hányzó asztal, 2X+-as szônyeg, XXL-es bôr -
dzseki. Te.: +36 20/445-9730
Fenyvesen eladó: 1 db kéményes gázkonvek-
tor Lampart 4 kw, kiváló állapotban. Érd.: +36
20/491-9702
Eladó: 6 db kényelmes kialakítású, króm
vázas szék, szürke textil bôr kárpittal és 1 db 
3 lángos MORA gáztűzhely. Érd.: +36 20/383-
5206
Eladó Balatonfenyvesen: újszerű állapotú, bôr,
mustársárga színű 2×2 m-es sarokkanapé.
Tel.: +36 30/204-4203
1200 db válogatott, használt tatai hornyolt cse-
rép 20 Ft/db áron elvihetô Balatonfenyvesen.
Tel.: +36 30/976-9586
Szüretelô kád, szôlôdaráló, szólóprés, boros-
hordó és alumínium tolólétre eladó. Tel.: +36
30/916-9024
Tábortűznek, valamint grillezésre alkalmas fel-
fűrészelt faágak jelképes összegért átadók.
Érd.: +36 30/504-7194
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 egyezte-
tést követôen, telefon: +36 20/230-3388
Ping-pong asztal, állóra összecsukható, kere-
keken 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 fürdôszoba szekrény,
valamint 140 cm-es franciaágy. Érd.: +36
20/9925-103

AP RÓ
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Üdülô felszámolásból eladó: fenyôfa étkezô
asztal két paddal, bonanza szekrények, éjjeli
szekrény, tölgy színű kétajtós szekrény, tük-
rös világoskék L alakú konyhabútor, 2×2 m-es
szekrénybe építhetô páraelszívó, két meden-
cés króm mosogató, szônyegek, plédek, pár-
nák, pehelypaplan, ágynemű garnitúrák, füg-
gönyök. 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 szô-
nyegek, konyhai holmik, könyvek, faliképek
rendkívül olcsón. Tel.: +36 30/309-5121
Eladó Fonyódon gázkonvektor, kéménybe
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 szerelés miatt
alig használtuk), téglalap alakú, nanokerámi-
ás, 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
Használt tömör fenyô ágykeret ágyráccsal
190×214 cm (180×200 cm) eladó, irányár: 
40 000 Ft. Italy style tolóajtós gardróbszek-
rény 4 db plusz polccal 239×203×60 eladó,
irányár 130 000 Ft. Érd.: +36 20/471-7225
Balatonfenyvesen eladó kb. 13-15 mázsa
fenyô tűzifa, ára 18 000 Ft. Érdeklôdni telefo-
non a 06 20/3757-841 számon lehet.
Balatonfenyvesen ingyen elvihetô kb. 15 má -
zsa fenyô tűzifa, összevágva, csak fel kell
hasogatni. Érdeklôdni a +36 20 3757 841-es
telefonon.
Állítható méretű gyermek/ifjúsági fenyô ágy-
keret ágyráccsal, ágyneműtartóval, matraccal
eladó. Ár: 30.000 Ft. Érdeklôdni lehet: +36
70 608 5551

Szépség / Egészség / Sport
Szeretettel várok minden szépülni vágyó
Hölgyet, Fonyódon az Ady Endre u. 7. szám
(cipôbolt mellett) alatti Angelit szépségsza-
lonba. Anti-aging kezelések, 3D műszempilla
építés, alkalmi smink, szôrtelenítés, Plasma 
G kezelés (hegek, striák, aknék és rosaceás
területek kezelésére). Hétfôtôl szombating 
9-18:00-ig bejelentkezés a +36 70/515-5463
telefonszámon vagy Facebookon keresztül le -
hetséges.
ZÖLD JÓGA KLUB A VÍZPARTON. Jógás csa-
patot szervezünk elsôsorban fenyvesieknek,
de minden érdeklôdôt szeretettel várunk, kez-
dôket is. Méregtelenítô légzés, nyújtás, kerin-
gésjavítás, alakformálás és jó hangulatú
beszélgetés a relax után. Egy alkalom 1000
Ft/fô/másfél óra. Helyszín a Balaton-part
(mólóhoz közel), rossz idô esetén Bodrog
utca sarka. Idôpont: hétfônként 18:30. Érdek-
lôdni a +36 20/451-5229 telefonszámon.

Egyéb
Életjáradéki szerzôdést kötnék egyedülálló,
idôs személlyel. Tel.: +36 20/457-4520
Az apróhirdetések közzététele díjmentes, a
hirdetések tartalmáért felelôsséget nem válla-
lunk! 
Aktuális híreink a www.balatonfenyves.hu

Márciusi számunk lapzártája
2021. február 28.

Magyar kultúra napja 2021

A Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola, valamint Balatonfenyves
Község Önkormányzata és a Könyvtár felhívására a felsô tagozatos diákok
plakátokat készítettek a magyar kultúra napja alkalmából. A felhívásra 
negyvenöt alkotás érkezett. A plakátokat a Könyvtár ablakaiban állítottuk ki. 
1. helyezett Dallos I. Levente, 2. Knoll Luca, 3. Török Noel József. Különdíj:
Hermann Zsuzska

Rendhagyó megemlékezés 
A jelenleg érvényben levô korlátozó intézkedésekhez alkalmazkodva az
idei évben nem tudtunk úgy megemlékezni a Magyar Kultúra Napjáról,
ahogy szerettünk volna. Az Internet adta lehetôségekkel éltünk tehát, és a
település facebook oldalán, honlapján és youtube csatornáján keresztül
tettük közzé az ünnepi műsort.
Maga a műsor is rendhagyó lett, nemcsak a közvetítô közeg. Iro da -
lomkedvelô ismerôsöket, barátokat kértünk fel ugyanis, hogy egy-egy,
általuk valamiért különösen kedvelt, szívükhöz szóló vagy különleges
mondanivalóval bíró irodalmi művet adjanak elô. Hálás köszönettel tarto-
zunk mindazoknak, akik elfogadták a felkérést és lelkesen részt vettek
ötletünk megvalósításában (a műsorban szereplô sorrendben): Gelencsér
Jutkának, Lombár Gábornak, Krizsai Mónikának, Fábián Gyuri bácsinak,
Rabati Évának, Gyanó Gyöngyinek, Kovácsné Horváth Évának, Kiss
Péternek, Soltész Bertának és Baranyai Évának. Közreműködésükkel egy
hangulatos, változatos, színes műsor készült, mely egyedi fenyvesi voná-
sokat hord, és amely továbbra is megtalálható és megtekinthetô az inter-
neten.
Kérjük, keressenek rá és tekintsék meg összeállításunkat!

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

Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság
ISSN 2063-2622 – Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20.

Nyomdai munkák: Ziegler nyomda Kft., Keszthely, Rezi út 3.
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A FENYVESI ÚJSÁG korábbi
számaiban általánosan bemu-
tattuk a Balatonfenyvesi Kis va -
sút fejlesztés kapcsán a Csisz -
tafürdô állomás és Balaton -
fenyves-Imremajor megálló épí-
tését. 
Végezetül ismerjék meg a bala-
tonfenyvesi állomás épületének
tervezett felújítását röviden:
Az 1951. körül rabok által épített
feny vesi kisvasúti állomás épü-
let építésérôl sajnos nem ma -
radtak, vagy talán nem is ké -
szültek a felújítás tervezéséhez
szükséges és használható do -
kumentumok, ezért az épület
teljes műszaki állapotának fel-
mérésére és alaprajzainak elké-
szítésére volt szükség. 
Mivel az épület a MÁV Zrt. tulaj-
donában van, ezért már a terve-
zés és projekt elôkészítése alatt
lezajlott több körös egyeztetés
alapján készültek el az épület
felújításának tervei. 
A MÁV kérésének eleget téve 
az állomás tetôszerkezetének
teljes átépítésén túl a tetô haj-
lásszögének csökkenése ter-
vezett. Az épülethez déli és
keleti oldalon impozáns kôbur-
kolattal ellátott oszlopokon
nyugvó védôtetô épül a Csisz -
tafürdô állomás és Imremajor

megálló megjelenésével össz-
hangban. 
A felújítással megnô a fedett- 
nyitott terek aránya, az épületen
belül a jelenleg váróként és kiállí-
tó teremként használt helyiségek
összenyitásával kereskedelmi
vendéglátóhely létesül, az épület
déli traktusában az utazók ké -
nyelmét szolgálva modern, aka-
dálymentes illemhelyek és a köz-
forgalom által használt terek ala-
kulnak ki. 
Az állomás körül járdák és tér-
burkolattal, utcabútorokkal ellá-
tott területek teszik megjelené-
sében és használatában szeb-
bé, rendezettebbé a területet.

Az épület homlokzati szigetelé-
sével, nyílászáróinak cseréjével,
fűtésrendszerének korszerűsíté-
sével energetikai fejlesztés is
megvalósul. 
A kivitelezés alatt az állomás-
épület és a kisvasút üzemelete-
tésére használt kiszolgáló helyi-
ségek (forgalmi iroda, jegypénz-
tár, iroda) gépészeti és elektro-
mos rendszerének komplett fel-
újítása is megtörténik. 
A fôépület mellett, azzal össz-
hangban az un. Trezina tároló
épülete is újjáépül és egy raktár-
helyiséggel is kibôvül. 

(Farkas Tamás)

TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00018
„Balatonfenyves – Buzsák – Csisztafürdô kisvasút fejlesztése”
Balatonfenyves - állomás felújítás

Fenyvesi csoportot alakítana a Nôk a Balatonért Egyesület
A Nôk a Balatonért Egyesület (rövidítve NABE) immár huszonhat éve tevékenykedik a tó körül azzal a céllal,
hogy a Balaton környezeti, természeti és kulturális értékeit megôrizze, megvédje, környezettudatos maga-
tartást alakítson ki az itt élô és a tavat szeretô emberekben, elsôsorban azokon a területeken, ahol a nôk 
– sajátságos szerepük révén – a legtöbbet tehetik: tájékoztatók, programok, akciók szervezésével, kapcso-
latok építésével a Balaton térségében, az országban és a határokon túl.
Ezért várjuk azon Balatonfenyvesen élô, nyaralóval rendelkezô vagy Fenyveshez kötôdô Hölgyek jelentkezé-
sét, akik a fenti gondolatokkal azonosulni tudnak. Alakítsunk egy jó csapatot Balatonfenyvesen is! Vegyünk
részt érdekes programokon, segítsük, hogy szeretett tavunk és településünk értékei fennmaradjanak!
Kedves Lányok, Asszonyok, Hölgyek! Várjuk belépési szándékuk jelzését Soltész Berta turisztikai mened-
zsernél a Községházán (telefon: +36 70 338-9899, e-mail: solteszberta@balatonfenyves.hu). További infor-
mációkat az Egyesület mqködésérôl a www.nabe.hu honlapon találnak. Igény esetén, amint a szabályozá-
sok lehetôvé teszik, találkozót szervezünk más NABE csoportokkal, hogy megismerjük tevékenységüket és
ötleteket merítsünk saját programjainkhoz.
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Hogy Balatonfenyves valójában
melyik fenyôfajról kapta a nevét,
azt nem lehet eldönteni. A laikus
szemlélônek talán fel sem tűnik,
hogy községünkben a januári
lapszámunkban bemutatott erdei
fenyôhöz nagyon hasonlító másik
fafaj is elegyedik a jellegzetes fák
közé. Ez a fekete fenyô (Pinus
nigra), amelynek megítélése több
szempontból ellentmondásos.
Nem ôshonos Magyarországon,
természetes erdôalkotó állomá-
nyai hozzánk legközelebb a Déli-
Kárpátokban, Herkulesfürdô kör-
nyékén találhatók. Ôshazája en -
nél távolabb, a Balkán-félszigeten
és Kis-Ázsiában van, ahonnan a
19. század végén kezdték el tele-
píteni egész Közép-Európában. 
A fô cél a laza talajok megkötése,
a csupasz hegyoldalak és lejtôk
eróziójának megállítása volt,
amelynek a fekete fenyô a gyor-
san növekedô talajtakarásával
kiválóan megfelelt. A Balaton déli
partját is érintô kezdeti sikereket
követôen az 50-es évektôl még
intenzívebben telepítették az al -
földi homokra és dombvidékeink
dolomitkopáraira is. Az összefüg-
gô és más növényeket lassan
kiszorító feketefenyô-állományok
azonban épp ez utóbbi, a legtöbb
helyen ökológiai védettséget ér -
demlô sziklafüves lejtôkön okoz-
tak károkat, és a biológiai sokfé-
leséget csökkentô következmé-
nyek miatt felkeltették a termé-
szetvédelem figyelmét, ellenkezé-
sét. Napjainkban már kedvezôt-
lennek ítélik a szándékos fekete-
fenyô-telepítést, és a legtöbb he -
lyen, például a Budai-hegyvidé-
ken vagy a Villányi-hegységben
aktív beavatkozással, manuális
gyérítéssel szorítják vissza ezt az
invázívnak tekintett fenyôfajt.

A fekete fenyô a vöröses kérgű
erdei fenyôhöz hasonlóan szintén
kéttűs, de a viaszos tűlevelei
hosszabbak és sötétebbek, szür-
késebbek a rokon fajénál. Az idô-
sebb fák töredezett kérge feke-
tébb, a faj a nevét is errôl kapta.
Porzós és termôs virágai külön
ágcsúcsokon, de ugyanazon a
fán találhatók (tehát a növény
egylaki, egyivarú), és a virágzásra
május-júniusban kerül sor. Az
ôszre kifejlôdô tobozok nagyok,
eleinte zöldek, zártak majd a
rákövetkezô évben sötétbarnára,
majdnem feketére színezôdve és
szétnyílt pikkelyekkel esnek le a
fáról. A 4-8 évig a fán élô tűleve-
lek megbarnulva, elszáradva az
örökzöld növényekre jellemzôen
nem évszakosan, hanem folya-
matosan hullanak, és az össze-
függô feketefenyô-erdôben a ta -
lajt beborítva meggátolják a lágy-
szárú aljnövényzet kialakulását. 
A nagyon lassan lebomló, savas
kémhatást okozó tűlevéltakaró
nemcsak a növényeket szorítja
vissza, de a talajlakó állatokat 
is megtizedeli, lévén a mi euró-
pai régiónkban nagyon kevés
ízeltlábú- és gilisztafaj képes a
kemény tűlevelek lebontásához
alkalmazkodni. Az ökológiai hely-
zet persze egészen más a nagy,
összefüggô természetes fenyve-
sekben, mint például az Alpok
magasabb hegyvidékein vagy a
szibériai tajgán, mert ott év -
milliók alatt kialakulhattak azok a
nö vény- és állatfajok, amelyek
komp lex egyensúlyban vannak
egymással. 
Balatonfenyvesen a régi nagy,
szinte erdôsnek nevezhetô üdülô-
telkeken vegyesen találunk a két
fajhoz, az erdei és a fekete fenyô-
höz tartozó fákat. Egy kis odafi-

gyeléssel nem nehéz ôket meg-
különböztetni egymástól: külö -
nösen az idôsebb, akár 20-30
méteres magasságot is elérô fák
törzse és tűlevéllombozata tér el.
A fekete fenyô törzse sötétszürke,
a kéreg nagy, jellegzetesen hosz-
szúkás darabokban töredezett,
míg az erdei fenyô rozsdabarna,
néha egészen tűzvörös kérge
vékonyan „hámlik” az idôsebb
fákon. A tűlevelek színes és 
hossza is különbözik, bár mind -
két fajon párosával állnak tö-
vükön hártyával burkolva. A fe -
kete fenyô tűi hosszabbak, feke -
tébe hajló sötétzöldek, míg az
erdei fenyôé sokkal rövidebbek 
és élénkzöldek. A talaj tekinteté-
ben a mi vidékünkön mindkét 
faj jól érzi magát, bár a déli part
sekély homokja nem ad lehetôsé-
get túl erôs támasztéknak, ezért a
nagy viharok után sűrűn elôfordul,
hogy egy-egy öreg fa hatalmas
gyökértányérjával együtt kifordul.
Az ily módon véletlenül kidôlt
vagy a környezete veszélyezte -
tése miatt hivatali engedéllyel
szándékosan kivágott fenyôfákat
azonban mindenképp pótolni kell,
hiszen településünk névadó jel-
legzetességét csak így tudjuk
megôrizni.
A hátsó borítón a Kölcsey u. 37.
szám alatti telek öreg fekete
fenyôjét látjuk.

Fekete fenyô
Balatonfenyves utcáit járva a figyelmes szemlélônek fel-feltűnhet-
nek egyes különleges, koruknál vagy formájuknál fogva egyedül -
álló, szép törzsű és levelű, akár száz éves fák. Sorozatunkban,
januártól decemberig, egyet-egyet bemutatunk közülük írásban
(Korsós Zoltán szövegével) s képpel (a fotókat Horváth Gábor,
Kiss Péter és Korsós Zoltán készítették).
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