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A

z Államháztartási törvény kötelezi a településeket, hogy a saját gazdálkodásukról szóló rendelet tervezetet minden év február 15-ig terjeszszék elô a települések képviselô testületeinek.
Ez minden esztendôben így történik, és a költségvetések tervezése nagyjából egész esztendôben folyik, hisz sok ötlet, beruházás már év
közben szükségessé válik. Év közben, fôleg az
utóbbi esztendôkben több pályázat is megjelenik, melyekre pályázunk.
Elsôsorban azokra, melyekhez nincs szükség
önerô biztosítására hiszen az önkormányzatoknak jelenleg a világjárvány
okozta pénzügyi helyzetben
nem marad tartalékuk az
önrészes pályázati kiírások
teljesítésére.
Ebben az esztendôben Balatonfenyves 1 431 226 000 Ft
költségvetési bevétellel gazdálkodhat, ugyanennyi kiadással, és 1 843 000 Ft általános tartalékkal. Ez utóbbi
ilyen nagyságrend mellett
nagyon szerény összeg,
ezért csak abban az esetben nem borul a költségvetés, ha a feszes gazdálkodást pontosan, és szigorúan
be is tartjuk. Ez mindnyájunk
elsôdleges kötelezettsége.
Amikor a tervezés során kezdett kirajzolódni a
bevételek összege, már látszott, hogy nem lesz
egyszerű egy tartalékkal rendelkezô rendeletet
megalkotni. Mert fejleszteni persze kell, és fogunk is. Hála az elôzô esztendôk sikeres pályázatainak a fenti költségvetésünk jelentôs hányada már nyertes, illetve folyamatban lévô beruházás lesz.
Befejeztük a csapadékvíz elvezetésének II. ütemét
az esztendô elsô két hónapjában: 77 725 545 Ft.
Márciusban megindul és az év végére befejezôdik a kisvasúti létesítmények fejlesztése, felújítása: 331 484 282 Ft.
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Strandfejlesztés MTÜ III. március végére elkészül.
ez érinti az összes strandunkat: 84 998 993 Ft
Strandfejlesztés MTÜ IV. május végére elkészül, szintén mind az öt strandunkat érinti:
116 756 157 Ft.
Csúszda felújítása szintén a szezonra el kell,
hogy készüljön: 113 053 720 Ft.
Orvosi rendelô hôszigetelése, kémények felújítása: 14 814 670 Ft.
Utak felújítása – Eperjesi, Eötvös, Fráter György,
Nádasdi, Perényi (Magyar Falu): 29 825 378 Ft
Tinódi utca sétáló utca tervezési díj: 1 041 400 Ft.
Három helyszínen fizetôs
parkoló kialakítása (parkoló
automaták): 11 032 769 Ft.
Ezeket a munkákat végezzük el, emelik Fenyves komfortját, természetesen év
közben folyamatosan figyeljük a pályázati lehetôségeket, és amelyeket a testülettel meghatározunk, azokra
pályázni is fogunk. Vélhetôen folytatjuk az Orvosi rendelô felújítását a nyílászárók
cseréjével, ami nagyon fontos lenne az intézmény állapotát tekintve.
A község a kötelezô feladatait ezen feszes költségvetés
mellett is képes lesz ellátni,
míg az önként vállalt feladataira sajnos nem jut.
Így kérem a megértését ebben az esztendôben
is a civil szervezeteknek, akik támogatásért
folyamodnának – erre biztosan nem lesz mód.
Kérem vezetôiket, hogy keressék a pályázatok
lehetôségeit.
Most ezt az idôszakot éljük mindnyájan, bízzunk
abban, hogy hamarosan véget érnek a kényszerintézkedések szükségességei, és visszatérhetünk a három évvel ezelôtti életünkhöz.
Addig is vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra.
(Lombár Gábor)

KÖSZÖNTJÜK A SZÁZHUSZONÖT ÉVES BALATONFENYVEST!

fenyvesi_március_fenyvesi_október.qxd 2021.03.03. 13:54 Page 2

FENYVESI ÚJSÁG

MÚLTUNK TÜKRE

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 történetére vonatkozó adatokat. Mert feltűnôen keveset
tudunk arról a szűk két esztendôrôl, amíg működött. Elôkerült
néhány dokumentum, visszaemlékezés, amelyek az eddiginél pontosabb képet rajzolnak közös históriánknak errôl a feketekeretes
fejezetérôl. A tisztviselô, akinek visszaemlékezése a Szabad
Európa műsorában, 1952 decemberében hangzott el, 1951 decemberétôl 1952 szeptemberéig volt a sertéstelep(ek) működéséért
felelôs hivatalnoka az Állami Gazdaságnak. Az OSA Archívumban
ôrzött dokumentumból idézünk alább részleteket. Az anyag címe:
Conditions and Personalities et the BALRON-NAGYBEREK
Sovhoz. A riportalany 1952 szeptemberében szökött át Ausztriába.
…a sertéstelepnek 1952 szeptemberéig nem volt földje, csak sertéshízlalásra volt berendezve. Szeptember elején a 4 km.-re fekvô
BUZSÁK község parasztjaitól elkoboztak 500 holdat földet a Sertéstelep részére. A Sertéstelepnek
három része van: Fekete-akolban
vannak az üzemegység irodái és
sertés tenyésztés, Kund-pusztán
sertéshízlalda, Fehérvízpusztán
sertésnevelés. Öszszesen mintegy
250 volt BUZSÁK-i paraszt és 800
rabot foglalkoztatnak, utóbbiakból
400 nô, kiket a Pálmajorban helyeztek el. A rabok fabarakkokban
laknak, a munkások egy része
hazajár a falujába, egy része pedig
a pusztán istállókban lakik. Takarójuk lótakara. Ennek a „lakásmegoldásnak” köszönhetô, hogy igen
sok a TBC-s beteg, mint pl. GÁRDONYI Lajos, aki mindössze 26
éves és két gyermek apja. A munkások panasza mindeddig hiábavaló volt, mert a terv szerint csak
1953-ban kezdôdhet meg lakáspítkezés a sertéstelepen.
A munkások napi 10 órát dolgoznak, munkakezdet nyáron ½ 6-kor,
télen ½ 7-kor. Havonta csak két szabadnapjuk van, az egyiket a munkás
választja ki, a másikat a munkaadó.
1952 áprilisában vezették be a „norma-könyvet”, amelyben minden
munkanemet feltüntetnek a teljesítménybérrel egyetemben. Például takarmányrépa kapálása ölenként 16
fillér, terménykapálás 9 fillér, takarmány kocsival való szállításánál
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elôforduló tételek: vagonból kocsira
mázsánként 12 fillér, kocsiról mérlegre – 10 méter távolságra van a
mérleg – 8 fillér, mérlegrôl emeletre
23 fillér, tehát összesen mázsánként 43 fillér.
Egy állatgondozó naponta 92 fillért
kapott egy apaállat gondozásáért,
anyaállatárt 18 fillért, hízódisznóért
13 fillért, növendékállatért 9 fillért.
E norma bevezetése után a munkások átlag 150 forinttal kevesebbet kerestek havonta, mint elôtte. –
átlag 450-500 forintot. A nagy elkeseredés és felháborodás lecsillapítására bevezették a prémiumrendszert. Volt daraértékesítési, ráhízlalási, elhullási, malacozási prémium,
de mindezt oly magasan állapították meg, hogy az egész telepen
talán 20 ember tudta elérni, de
azok megkerestek havi 400 forintot

Ki itt belépsz…
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is prémiumként. Ha például egy
munkás daraértékesítési termelése
21 % volt és normája 19 %, a falka
elôírt darabszáma 320 és a munkás falkája 350 darabból állt, akkor
a prémium százalékonként 50 forint, megszorozva az elôírt 320-on
felüli darabszámmal. Ezt a vezetôség természetesen nagyon soknak
találta és elrendelte, hogy a prémium kiszámításánál a darabszámot
nem szabad figyelmbe venni. Újabban természetben adják ki a prémiumot, pénz helyett kismalacot, amivel a kezelôknek csak gondot
okoznak, mert nem tudják, hogy
mit kezdjenek vele. Etetni nem tudják, eladni nehéz, mert a parasztoknak nincsen disznóeledelük,
levágásához hatósági engedélyt
nem kapnak.
Az üzemi konyhán étkezô munkások nem kapnak fejadagot és az
1952 szeptemberében megjelent
rendelet szerint a családfô családtag-fejadagot csak 6 éven aluli
gyermek után kap és ebben az
esetben a felesége után is. Hat
éven felüli gyermek mellett az
asszonynak két hónapra le kell
szerzôdnie a gazdasághoz és csak
akkor kapja meg a gabona feladagját.
Az üzemi könyha Kund-pusztán
van, innen látják el a munkásokat
élelemmel. Az étrendet és az adagolást a gazdaság igazgatósága
írja elô, az adagok kicsik és fizikai
munkások számára egyáltalán
nem elegendôek. A konyha kicsi,
szűk és nagyon piszkos. Napi ellá-
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tás: reggelire 3 dkg gyümölcsíz
vagy szalonna, 3 deci feketekávé,
15 deka kenyér. Ebédre leves, fôzelék vagy kifôtt tészta. Hús csak
akkor van, ha kényszervágás történik, de ilyenkor a húst fel kell küldeni az igazgatóságra kivizsgálásra, ami olyan soká tart, hogy a hús
rendszerint romlottan kerül a munkások elé. Az ételt bivalyfogattal
hordják szét a három pusztára,
mire a munkások elé kerül teljesen
hideg és kilötyög a fele. A kenyeret
két kilós darabokban hordják ki,
amit a munkások kézzel szaggatnak széjjel. Sokszor olyan kocsikon
hordják ki az ételt, melyeken egy
órával azelôtt még trágyát hordtak.
Az ellátásért a munkások 1949-ben
naponta két forintot, 1952 szeptemberéig 9.60-at, 1952 szeptember
elsejétôl 14.80 forintot fizettek.
Mintegy 800 rab van Kund-pusztán
és Pálmajorban elhelyezve, ezekbôl Pálmajorban dolgozik 400
fegyencnô. Többnyire MISKOLCról és BUDAPEST-rôl kerültek ide.
Fôleg politikai foglyok, bűnözô alig

FENYVESI ÚJSÁG

Az egykori Miklósvár, az állami gazdaság igazgatósági épülete volt
1951–56 között

van közöttük. Barakkokban laknak,
ellátásuk nem jobb a disznók elé
adott moosléknál. Barna nadrágjuk
és ingük van, hátukon és sapkájukon nagy „R” betű /A nadrágon is

Hatvan éves történet…
A következô megkeresés érkezett hozzánk (tartalmi idézet a levélbôl):
a Budapestrôl Nagyrábára kitelepített Dorner család Balatonfenyvesen
kapott „szükséglakást”, egy bizonyos Emma néni (pesti hölgy) nyaralójában, az ötvenes években. Talán a mai Dráva utca környékén lehetett.
Az udvaron egy hatalmas platánfa állt. Volt egy „rettegett” Néró nevű
kutyája. Velük szemben „Tüskevár” nevű kis nyaraló Tüsi néniéké. Helyi
lakos a környéken Kónya bácsi volt. Sokat jártak át a pár száz méterre
lakó Jablonszkyékhoz. A család hozzávetôlegesen 1963-ig lakott itt,
aztán Székesfehérvárra költöztek.
Keressük:
1. Emma néni hozzátartozóit, mindazokat, akik ismerték Emma nénit.
2. A házat.
3. Tüskevár nyaraló volt és jelenlegi tulajdonosait, Tüsi néni leszármazottait.
4. Kónya bácsit ismerôket, leszármazottait.
5. Jablonszkyékat.
Válaszaikat köszönettel várjuk: a konyvtar@balatonfenyves.hu
8646 Balatonfenyves Kölcsey u. 40.
+36 85-887-651 elérhetôségek valamelyikén.

van egy – B. P./ Szeptember végéig
ebben dolgoztak, sem meleg öltözetet, sem cipôt nem kaptak /…/
sokan mezítláb dolgoztak. /Folytatjuk/

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 értelmében
zárva tart.
A kikölcsönzött könyvek és
dokumentumok lejárati idejét
a könyvtár automatikusan
meghosszabbítja.
Megértésüket köszönjük!

Áprilisi számunk lapzártája
2021. március 31.
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AP RÓ
Szolgáltatás
Kócsa Mátyás ács-állványozó mester vállalom régi tetôk felújítását, új tetôszerkezetek ácsolását, fedését, valamint belsô
burkolást és gipszkartonozást, kerti pihenôk, teraszok, kocsibeállók 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 tapasztalattal, becsüsi végzettséggel, helyi
lakosként segítek régi tárgyai értékének
megállapításában, értékesítési tanácsadással, díjtalan kiszállással. Tel.: +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. Telefon: +36
70 347-0951
Pári Tamás villanyszerelô vállalom: lakóépületek, üzletek és egyéb gyengeáramú munkálatait! Ingyenes árajánlatkészítés! Telefon: +36 30/677-7634,
e-mail: kucko96@vipmail.hu
Festés-mázolást, hôszigetelést, fűnyírást
vállalok. Tel.: +36 30/296-4189
Ha kerttel akad gondja, Schurcz megoldja! Kertépítés, kertfenntartás, veszélyes
fa kivágás. +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
kereskedés. 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, etetôanyagok, horgászbotok, szerelékek, horgászfelszerelések.
Kerékpár szerviz – Fahrrad Reparatur
Balatonfenyves, 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, fűtésszerelés. Vörös Gábor. Tel.: +36 30/2616308
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
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HIRDETÉS
Házkörüli munkákat, fűnyírást vállalok.
Tel.: +36 30/997-9085
Nyílászáró üzlet. Ablakok, ajtó, redônyök,
szúnyoghálók, párkányok értékesítésével foglalkozunk, valamint beépítéssel is!
Várjuk a kedves érdeklôdôket. Címünk:
Balatonkeresztúr, Iskola u. 2. (gyógyszertár mellett) Tel.: +36 70/416-9836
Lakóépületek, nyaralók elektromos hálózatának teljes körű építését, felújítását, javítását vállalom, korszerű életvédelmi és biztonságtechnikai megoldásokkal. Nagy József, villanyszerelô, műszerész. Telefon: +36 50/123-2107.
E-mail: jovillinfo@gmail.com.
Web: www.jovill.blog.hu
Kerti munka, Gyula megoldja! Talajegyengetést, talajlazítást, tereprendezést, fűnyírást vállalunk 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,
kémia, fizika tantárgyakból. +36 20/5409433
Óegyiptomi nyelvoktatás Balatonedericsen. Jelentkezni lehet a
gabtak@datatrans.hu elérhetôségen.
Ingatlan
Eladó 5 db zártkerti ingatlan (1600 m2).
Falu központjában építési telek (2400
m2). Tel.: +36 30/863-9293
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
Jármű
Romantika három részre bontható orosz
horgász-vadász csónak, 3 méteres,
komplett felszereléssel (padok, evezôk)
kifogástalan állapotban eladó. Ára 49 000
Ft. Tel.: +36 20/230 3388
Eladó egy új állapotban levô kerekesszék. Ára: 35 000 Ft. Tel.: +36 30/8532422
Alpha márkájú mountain bike kerékpárok, 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 sötétkék
vázszín, egyenes kormányok. Áruk:
39 000–39 000 Ft. Megtekinthetô telefo-
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nos egyeztetést követôen, telefon: +36
20/230-3388
Balaton evezôs csónakot vásárolnék (fa
vagy műanyagot), ha tréler is van azzal
együtt, vagy nélküle. Tel.: +36 70/210-0553,
e-mail: b06702100553@gmail.com
Állás
Kárpitost keresek, aki balatonfenyvesi
nyaralómban az ülôgarnitúrát áthúzná.
Tel.: +36 20/365-3148
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: fotelek, székek – hozzá való asztalok 1000 Ft/db egységáron; jó állapotban lévô heverô 3000 Ft. Tel.: +36
30/863-9293
Eladó kenyérsütô, rozsdamentes edénykészlet (16 db-os), 12 személyes evôeszköz, Zsolnay süteményes készlet, szekrény, dohányzó asztal, 2X+-as szônyeg,
XXL-es bôrdzseki. Tel.: +36 20 445-9730
Fenyvesen eladó: 1 db kéményes gázkonvektor Lampart 4 kw, kiváló állapotban. Érd.: +36 20/491-9702
Tábortűznek, valamint grillezésre alkalmas felfűrészelt faágak jelképes öszszegért átadók. Érd.: +36 30/504-7194
Ping-pong asztal, állóra összecsukható,
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
50 literes üvegballon 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
Üdülô felszámolásból eladó: fenyôfa étkezô asztal két paddal, bonanza szekrények, éjjeli szekrény, szônyegek, plédek,
párnák, pehelypaplan, ágynemű 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
Italy style tolóajtós gardróbszekrény 4 db
plusz polccal 239 x 203 x 60 eladó, irányár 130 000 Ft. Érd.: +36 20/471-7225
Balatonfenyvesen eladó kb. 13-15 mázsa
fenyô tűzifa, ára 18 000 Ft. Érdeklôdni
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telefonon a +36 20/3757-841 számon
lehet.
Balatonfenyvesen ingyen elvihetô kb.
15 mázsa fenyô tűzifa, összevágva, csak
fel kell hasogatni. Érdeklôdni a +36 20
375-7841-es telefonon.
Állítható méretű gyermek/ifjúsági fenyô
ágykeret ágyráccsal, ágyneműtartóval,
matraccal eladó. Ár: 30 000 Ft. Érdeklôdni lehet: +36 70 608-5551
Carp Academy Detect rádiós kapásjelzô
szett 2+1-es újszerű állapotú fél áron
10 990 Ft-ért eladó. Telefon: +36 20 230
3388
Eladó karácsonyra kapott ruhagôzölô.
Egyszer használt, kifogástalanul működik. Az Euronicsban 39 999 Ft-ért kapható. Alkalmas ruhaneműk: ing, ruha,
zakó, blúz, stb. gôzöléssel történô vasalására. A gôzfej fémbôl van, a rúd állítható. 3 gôzfokozat. Ára: 19 000 Ft. Telefon:
+36 20 590-0538
Eladó Elektrolux porzsák nélküli kézi
porszívó. 1600 W teljesítmény. Hibátlanul működik. Átvehetô Balatonfenyvesen. Ára: 7000 Ft. Telefonszám: +36
20 590-0538
Eladó Ford Focusra való: 185x65R14
méretű 70%-os nyári gumi felnivel és
eredeti csomagtartó. Érd.: +36 30 5494851 telefonon.
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 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
lehetséges.
ZÖLD JÓGA KLUB A VÍZPARTON
Jógás csapatot szervezünk elsôsorban
fenyvesieknek, de minden érdeklôdôt
szeretettel várunk, kezdôket is. Méregtelenítô légzés, nyújtás, keringésjavítás,
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. Érdeklôdni a +36 20/451-5229
telefonszámon.
Egyéb
Életjáradéki szerzôdést kötnék egyedülálló, idôs személlyel. Tel.: +36 20/4574520
Az apróhirdetések közzététele díjmentes,
a hirdetések tartalmáért felelôsséget nem
vállalunk!
Aktuális híreink a www.balatonfenyves.hu
honlapunkon találhatóak.

KÖZ(SÉGI)ÉLET

FENYVESI ÚJSÁG

Télűzô, farsangi mulatozás a Kisfenyôknél

Húshagyó kedd elôtt, egy péntek délelôtt, a Kisfenyô Óvoda és Mini Bölcsôde
apraja és nagyja, maskarába bújt, hogy jól ráijesszenek a télre és elűzzék a
hideget jó idôre…
Más volt ez a farsang mint az elôzô években, de egy ideje – tudjuk ezt mindannyian – minden más. Magunk voltunk: bölcsisek, ovisok, óvónénik, dadusok,
kisgyermeknevelôk. Megszoktuk a szülôk, vendégek jelenlétét és a nyilvánosságot ezen a jeles napon, de mindezek ellenére, nagyon jó hangulatban telt a
délelôtt! Büszkén vonultak fel a gyerekek, bemutatva a jelmezeiket. Járt nálunk
az erdész, a kalóz, a lovag és a kommandós; belibbent a balerina, a királylány,
a pillangó és a katicabogár; de a rókakoma, a csigabiga, a kisegér és a pókember is tiszteletét tette nálunk. Hosszan sorolhatnám, ki mindenki igyekezett
legyôzni a tél uralmát, és várta, hívta a napsütéses, virágbontogató, vidám tavaszt.
Mókáztunk, táncoltunk, vígadtunk, és az asztalokra is került finomabbnál-finomabb falat. Köszönjük a szülôknek az együttműködést, a megvalósításhoz
nyújtott segítségüket, a sok szép jelmezt! Igyekeztünk facebook oldalunkon
keresztül átadni a hangulatot, ahol sok-sok fotót és néhány rövid videót láthattak az érdeklôdôk.
A gyerekek körében a közös tánc, a móka és a finomságok aratták a legnagyobb sikert, nekünk, pedagógusoknak, dadusoknak pedig a gyerekeink
arcára csalt mosoly jelentett örömöt.
H.Sz.
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Kedves Szülôk!
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EGYHÁZAK
Római katolikus egyház
Balatonfenyvesen, az Árpád-házi
Szent Erzsébet plébániatemplomban
áprilisig nincs szentmise.
Balatonfenyves-alsó, a Szűz Mária
Szent Szíve-templomban szentmise
vasárnap 9.15-kor.
cím: Balatonfenyves, Templom köz 7.
További információ:
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. Az aktuális és a húsvéti ünnepi miserend megtalálható a
Balatonkeresztúr-Balaton fenyves
Plébánia honlapján:
https://balatonkeresztur.plebania.hu/

Németh Lívia vagyok. A 2021/2022-es tanév szeptemberétôl én fogom tanítani és nevelgetni majd a leendô elsô osztályosokat a balatonfenyvesi iskolában.
Kedves iskolába készülô gyerekek!
Szeretnék Nektek bemutatkozni, hogy ismerôsként találkozhassunk szeptemberben. Biztos vagyok benne, hogy láttuk már egymást az óvodai ünnepségeken, az utcán vagy a boltban. Lívi néni vagyok.
Balatonfenyvesen élek születésemtôl fogva. Én is ebben az iskolában tanultam, nevelkedtem, és az elsôs tanító nénimnek köszönhetem, hogy én is
pedagógus lettem.
Már 13 éve tanítok a Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskolában.
Napközis nevelôként és osztályfônökként is terelgetem a gyerekeket a tudáshoz vezetô úton. Akik eddig velem tartottak, megismerték az írás, olvasás és
számolás csodálatos és izgalmas birodalmát, ahonnan a játék és a vidámság
sem hiányozhat.
Sok idôt fogunk együtt tölteni, ezért természetesen fontos számomra a kölcsönös bizalom, hogy az iskolában jól érezd magad a régi és új barátaiddal,
és együttműködve felejthetetlen élményeket szerezz.
A jelenlegi osztályommal már negyedik éve munkálkodunk minden nap szorgalmasan, egymást tisztelve, szeretve. Júniusban azonban elválnak útjaink,
mivel elsajátították azt a tudást, ami ahhoz szükséges, hogy a felsô tagozatba
lépjenek.
Szeptemberben tehát ismét útra kelek, hogy közösen fedezhessük fel a számok- és betűk világát sok kíváncsi, érdeklôdô, mosolygós szemű kisdiákkal.
Tarts velem!
Balatonfenyves Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27.
85/560-158, balatonfenyves@balatonfenyves.hu
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
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Ügyfélfogadási rend:
8:00–12:00, 13:00–16:00 óráig
8:00–12:00 óráig
8:00–12:00, 13:00–16:00 óráig
8:00–12:00 óráig
8:00–12:00 óráig

Balatonfenyvesi református
istentiszteletek
Március 14., vasárnap, 15.30
Március 28. Virágvasárnap, 15.30

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. március 1-7.
Mária Gyógyszertár, Balatonlelle
2021. március 8-14.
Arany Kígyó Gyógyszertár,
Balatonboglár
2021. március 15-21.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár,
Fonyód
2021. március 22-28.
Turul Gyógyszertár, Balatonfenyves
2021. március 29-április 4.
Magyar Korona Gyógyszertár,
Balatonlelle
2021. április 5-11.
Három Királyok 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
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Óriás mamutfenyô
Balatonfenyves utcáit járva a figyelmes szemlélônek fel-feltűnhetnek egyes különleges, koruknál vagy
formájuknál fogva egyedülálló, 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).
Balatonfenyves egyik legkülönlegesebb fája a Fenyvesi utca 41. szám
alatti Óvoda játszóterén álló óriás
mamutfenyô (Sequoiadendron giganteum). Korát nem tudom pontosan
megmondani, de biztosan kevesebb
mint 100 év; miközben e fafajnak az
eredeti élôhelyén, Észak-Amerika
nyugati partvidékén, Kalifornia állam
hegyeiben nevéhez méltó, 3000 éves
példányai is vannak. Itt a képen látható (Jim Bahn fotója, Wikipedia
Creative Commons), Sherman tábornokról elnevezett fát tartják a Föld
legnagyobb térfogatú élôlényének:
magassága a 85 métert közelíti,
törzskerülete a talaj szintjén 31 méter. Össztömegét 1000 tonnánál is
többre becsülik.
A fenyvesi mamutfenyô természetesen nem vetélkedhet észak-amerikai
óriás rokonaival, de így is tekintényt
parancsol a megjelenése. Szerencsés is, abból a szempontból, hogy a
mamutfenyôk jó vízgazdálkodású,
mély rétegű talajt és széles, tág környezetet igényelnek, amelyet nem
minden telepítéskor tudnak a fiatal
fáknak biztosítani. Pedig a mamutfenyô kedvelt díszfa, Nyugat- és DélEurópában sokfelé találkozhatunk
vele parkokban. Nálunk a szarvasi
arborétumban, Iharosberényben és
Gencsapátiban vannak „kapitális”
példányok, 6 méter körüli törzskerülettel és 30-40 méteres magassággal.
Az óriás mamutfenyô vöröses kérgű,
lent nagyon vastagon induló és felfelé fokozatosan elkeskenyedô, kúpos
lombkoronájú külsejével különbözik
a többi mamutfenyôfajtól. Nem ez a
faj nô a legmagasabbra, de éppen
vastag törzse miatt mégis az óriás
mamutfenyô tömege a legnagyobb.
Különlegesen puha, rostos, akár
60 cm vastag kérge eredeti élôhelyén
a gyakori erdôtüzektôl védi meg.
Lombkoronája, ahogy a hátsó képen
is látható, sűrű, tömött, sötétzöld.
Mivel a ciprusfélék (Cupressaceae)
családjába tartozik, ezért ne várjunk
hosszú, páros fenyôtűket a leveleiként; ez a községünk nevét adó erdei
és fekete fenyôre jellemzô. A mamutfenyôk levele ugyanúgy örökzöld, de
aprók, pikkelyszerűek, és szorosan

rácsavarodnak a hajtás tengelyére.
A ciprusfélék is a fenyôalakúak rendjének tagjai, tehát nyitvatermôk és
tobozuk van: a mamutfenyô toboza
viszonylag kicsi, 4–8 cm széles,
vörösesbarna, tojás alakú. A fiatal fák
12 éves korukban érlelik elsô tobozaikat, amelyekbôl a szárnyas magvakat a szél és egyes állatfajok (bogarak, mókusok) terjesztik messzire.
Északkelet-Amerikában, ahol a mamutfenyô ôshonos, minden állománya szigorú védettséget élvez. Európában és azután az egész világon a
19. században kezdett elterjedni, és

ma már számos példány díszlik az
aroborétumokban és magánkertekben is. Fiatal, 50-100 cm-es facsemetéket Magyarországon is lehet
kapni 6-10 ezer forintért egyes díszfaiskolákban. Gondozása igazából
nem igényel nagy figyelmet, ha a
megfelelô talajviszonyokat és környezetet jól választottuk ki számára.
A fagyot is a szárazságot is jól bírja,
de tartsuk szem elôtt, hogy az igazán
szép megjelenéshez évtizedeket kell
várnunk. Mamutfenyôt az ember
nem saját magának, hanem utódainak, unokáinak ültet.
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