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Októberben évrôl-évre két történelmi évfordulóra
lapozunk rá a naptárban. Ünnepi megemlékezéseken nézünk szembe, ebben az ôszi hónapban, történelmünk két korszakos jelentôségű eseményének
üzenetével. Az elsô régvolt, bukott forradalmunk
bosszúhadjáratának gyásznapja, a második modernkori forradalmunk kirobbanása, sokunk személyes
históriájának felejthetetlen eseménye.
Rokon a két jeles nap – 1849. október 6-a és október
23-a –, noha az elsô valaminek a lezárása, a második
pedig éppen hogy a nyitánya. De ha végiggondoljuk, mindazt, ami elôtte és
utána történt, az összefüggés félreérthetetlen.
Október hatodika valóban egy vészkorszak nyitánya, a bosszúé, amelyben a gyôztes hatalom
megpróbálta eltiporni a
magyar
függetlenség
lángját, parazsát. Kivégezték Aradon forradalmunk vértanúit. A kegyetlen megtorlás azonban nem csak a gyász
érzését örökítette ránk, s
az akkor élô nemzedékekre, hanem azt a meggyôzôdést is, hogy hôseink
küzdelme folytatható. Sôt! Folytatni kell! És tizennyolc esztendôvel késôbb törvényszerűen meg is
született az új állami berendezkedés, a kiegyezés,
amely alapvetô, átfogó reformként határozta meg
független jövônket az idôtôl fogva itt, a Kárpátmedencében.
Október 23-a sem elôzmény nélküli sziget-esemény.
A felkelt nép sorsa mély gödrébôl – lövészárkából –
zúdult elô, hogy rohamra induljon. Az ötvenes évek
mély gödrébôl. Sokaknak szakadék. Többek között
azoknak, akik kényszermunkatáborokban tapasztalták meg az önkényuralom ostorcsapásait. Itt, a Nagyberekben is. Most, hogy lehetôségem volt a felületes
ismeretek szintjén túl felkutatni a KÖMI 401-es munkatábor 1952 januárjától 1953 augusztusáig tartó
húsz hónapjának eseményeit, világosan kirajzolódik,
hány és hány társadalmi réteget sértett feldolgozha-
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tatlanul a milliókat érintô rákosista intézkedések,
büntetések, az életet ellehetetlenítô berendezkedés
mázsás súlya. A robbanás törvényszerűen bekövetkezett. Ahogy aztán a megtorlás. Éppen úgy, mint
1849-ben, tombolt a bosszú.
Mert az önkényuralom, ha teheti, mindig revansot
vesz, túl drága és túl hasznos ahhoz a mindenkori
hatalom, azoknak, akik gyakorolják, hogy végleg
lemondjanak róla. Jószántunkból nem is teszik, soha
és sehol. Miközben persze tisztában vannak azzal,
hogy elôbb-utóbb eljön
a bukás, ha nem is feltétlenül erôsszak dönti el
végleg a csatát elnyomók és elnyomottak
között. Ötvenhat-ötvenhéttôl számítva alig több
mint harminc év telt el,
mikor eljött a pillanat, és
fordult a kocka. Új irányt
vett, új jövôt határozott
meg magának a magyar
társadalom a rendszerváltással, amelyet azóta
is követ. Nem elsô osztályú a sztráda, amelyen
haladunk – ilyen út se
igen van Magyarországon –, s az útdíjat is egyre csak fizetjük, a kitérôkért
is, amelyek soha nem hiányoztak az életünkbôl.
Mégis, a távlatok tükrében, modernkori történelmünkben is az történt éppen, mint a tizenkilencedik
században. Elnyomás. Szolgaként kínlódik a magyar
a saját hazájában. Aztán felkel, hogy rendet teremtsen, visszanyerje szabadságát, megszabadulva a
rajta hatalmaskodóktól, a munkájából gazdagodóktól. A harc elbukik. És jön a bosszú. De olyan mély
nyomot hagyva a lelkekben, generációkon át, ami
végül mégis elvezet az egészséges változásig, a megújulásig. Hogy újra szabadon lélegezhessünk.
Törvényszerű, hogy mindig eljön a mindig várt, a
beteljesülô remény új és új korszaka. Kiszámolhatatlan persze a ciklikusság. Történelmünk azonban arra
tanít – ahogy e két históriai jeles nap évfordulója,
amelyekre most emlékezünk –, hogy társadalmi, civilizációs törvény: eljön mindig a pillanat. (Buza Péter)

KÖSZÖNTJÜK A SZÁZHUSZONÖT ÉVES BALATONFENYVEST!

FENYVESI ÚJSÁG

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

AP RÓ
Kócsa Mátyás ács-állványozó mester
vállalom régi tetôk felújítását, új tetôszerkezetek ácsolását, fedését, valamint belsô burkolást és gipszkartonozást, kerti pihenôk, teraszok, kocsi
beállók elkészítését. Balatonfenyves,
Rákóczi u. 2., tel.: +36 30/387-6573
Számítógépek javítását, karbantartását
vállalom. Orbán János +36 70/3798301
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.
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
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.fenyvesi
pecapont.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. Telefon: +36
30/261-6308

Takarítást vállalok. Indulásra és esetleg
váltástakarításra. +36 70/358-7879
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 70/4169836

2021. OKTÓBER
Idôpont egyeztetés a következô telefonszámon: +36 20/289-9746
SOMA BICIKLI SZERVIZ – Somogyi
Zoltán, Balatonfenyves, Nimród u. 113.,
tel.: +36 30/693-1783
Oktatás
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

Nyílászárók, redônyök, szúnyoghálók
beépítése, javítása kedvezô áron, ingyenes felméréssel. Tel.: +36 30/3056287, www.balaton-redony.webnode.hu

Egyszobás, újonnan berendezett lakás
egy személy részére hosszú távra
kiadó. (Csak nemdohányzónak!) Fonyód, Csisztai út. Tel.: +36 30/961-7088

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

Debreceni Ingatlanügynökség eladó házakat, nyaralókat, telkeket keres ügyfelei
részére. Érdeklôdni: Dobrossy Zoltán
Balatonfenyvesi nyaraló tulajdonos ügyvezetônél. Telefon: +36 30/841-4789,
e-mail: dobrossyzoltan@gmail.com

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
Fotóst keres? Legyen szó esküvôrôl, családi fotózásról, kreatív portréról vagy bármilyen jelentôs esemény fényképes megörökítésérôl, keressen bizalommal! Jákfalvi Beáta. Érdeklôdés és megrendelés:
e-mail: photography0105@gmail.com,
telefonszám: +36 30/973-3891
Ezermester javít kerékpárokat, háztartási kisgépeket, lemezjátszót, videót.
Mindig TV setabox telepítés, hangolás,
beállítás. Csak kisegítô tevékenység
elszámoló számlával. Tel.: +36 70/6025203
Gondod akadt a nyakaddal, fáj a derekad, sokat ülsz munkád során, vagy
épp ellenkezôleg, sokat állsz napközben? Akkor itt az ideje egy jó maszszázsnak! Keress bizalommal, többdéle
masszázs közül választjuk ki a neked
legjobbat, legyen szó felfrissülésrôl,
vagy akár kezelésrôl. Svéd frissítô
masszázs, Thai herbalabdacs maszszázs, köpölyözés, Kinezio tapasz kezelés. Házhoz is kimegyek, ha szükséges.

Jármű
Romantika három részre bontható
orosz horgász-vadász csónak, 3 méteres, komplett felszereléssel (padok,
evezôk) kifogástalan állapotban eladó.
Ára 41 000 Ft. Tel.: +36 20/230-3388
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 telefonos egyeztetést követôen, telefon: +36
20/230-3388
Orosz katonai gumicsónak (3,6 m) +
evezôk + pumpa + tartozékok kifogástalan állapotban eladó: 16 900 Ft. Érdeklôdni: +36 20/230-3388
Felfújható sárga gumicsónak (3 méteres) újszerű állapotban, 1 pár evezôvel
eladó. Ára: 10 900 Ft. Érdeklôdni: +36
20/230-3388
PEOGEOT Qab-50 felújított terep
robogó 2007-es, valamint YAMAHA125/50 2006-os nagyrobogóimat eladom. Tel.: +36 70/602-5203
Eladó nagyobb gyereknek való, alig
használt kerékpár. Tel.: +36 30/5047194
Kenu, 3 személyes, műanyag, eladó.
Tel.: +36 70/210-0553
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„Balaton18” Vitorlás teljes felszereléssel
eladó. Tel.: +36 20/210-0553, e-mail:
b06702100553@gmail.com
Állás
Kárpitost keresek, aki balatonfenyvesi
nyaralómban az ülôgarnitúrát áthúzná.
Tel.: +36 20/365-3148
Vitorlások üzemeltetésére keresünk
megbízható, tapasztalt, hajózni tudó
kollégát májustól októberig. 18-99 éves
korig. Érdeklôdni: +36 20/583-5358
Adok-veszek
Jó állapotú retro bútorok ingyen elvihetôk: dohányzóasztal, Tulipán heverô/
kanapé, 2 kisméretű fotel, 3 ajtós polcos-akasztós szekrény, paplanok. Tel.:
+36 70/609-9774
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.: 85/360399
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. Telefon: +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 összegért átadók. Érd.: +36 30/504-7194
Hűtôszekrény 120 x 50 cm, tökéletes állapotú eladó. Telefon: +36 30/834-7008
50 literes üvegballon eladó. Érd.: +36
70/200-3732
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 239×203×60 eladó,
irányár 130 000 Ft. Érd.: +36 20/4717225
Állítható méretű gyermek/ifjúsági fenyô
ágykeret ágyráccsal, ágyneműtartóval,
matraccal eladó. Ár: 30 000 Ft. Érdeklôdni lehet: +36 70/608-5551
Eladó karácsonyra kapott ruhagôzölô.
Egyszer használt, kifogástalanul működik. Az Euronicsban 39 999 Ft-ért kapható. Alkalmas ruhaneműk: ing, ruha,

HIRDETÉS
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: 185×65R14
méretű 70%-os nyári gumi felnivel és
eredeti csomagtartó. Érd.: +36 30/5494851 telefonon
Eladó sugár gázrezsó (PB és vezetékes
gázról működô) 2 lángos, fehér színű,
reduktorral együtt, ár: 10 000 Ft. Érd.:
+36 30/620-4334
Fa festô létra, 8 fokos (erôsített) három
méter hosszú, újszerű állapotban eladó.
Ár: 19 900 Ft. Érd.: +36 20/230-3388
Daewoo (koreai) benzinmotoros házi
permetezô, ÚJ! (25 literes tank, 1,5–2,5
Mpa nyomás), gyári új alkatrészekkel
eredeti csomagolásban garanciával
eladó. Ára: 29 990 Ft. Érdeklôdni: +36
20/230-3388
Bosch porszívó, 1500 W teljesítményű,
eladó. Hibátlanul működik, tartozékokkal. Ára: 12 000 Ft. Balatonfenyves +36
20/590-0538
Egy inverteres, egy hagyományos
elektromos hegesztô jutányosan eladó,
tartozékaikkal. 250 és 120 A teljesítményűek. Valamint egy 2000W-os AEG
benzinmotoros aggregát is. Tel.: +36
70/602-5203
Hitachi projektor (kivetítô), Philipsés
Akai és egy Grundig TV olcsón eladó.
56 cm-esek, távszabbal. Márkás DVD-k,
150 Gb merevlemezzel, több felvételi
opcióval. Érd.: +36 70/602-5203
Balatonfenyvesen eladó: 25 kg-os benti
gyermekhinta: 10 000 Ft, cseppmentes
tanuló pohár: 800 Ft, nyári lány ruha 8698-as csomag: 10 000 Ft, 9-18 Römer
Eclipse autósülés: 9000 Ft, nyári szandálok, cipôk kislánynak 19-26-os méretig, formabedobós járássegítô: 2800 Ft,
Graco utazóágy gyerekeknek: 8000 Ft,
Hauck dönthetô babaetetô szék: 7000
Ft, Clementino puha kocka építô, lányos: 3000 Ft. Alkudni lehet. Tel.: +36
20/289-9746
LOWRANCE iFINDER PRO kézi GPS
helykeresô helymeghatározó, profi
tudású igényes készülék, tengeri funkcióval is, újszerű állapotban, magyar
nyelvű leírással eladó. Ára: 24 900 Ft.
Érdeklôdni lehet: 06 20/230-3388 telefonszámon
FISH FINDER vezeték nélküli halkeresô
SZONÁR gyári csomagolásban, újszerű
állapotban tartozékokkal eladó. Ára:
9900 Ft. Érdeklôdni lehet: +36 20/2303388 telefonszámon
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Eladó: képek – olajfestmények, akvarellek, rézkarc. Hôszigetelt üveg, műanyag keretben. Méret: 3,30 m × 1,50 m.
Hôszigetelt műanyag keretű ablak,
méret: 1,50 m × 1,50 m. Bontásból, használt. Érd.: +36 30/309-5121
Üdülô felszámolásból eladó: fenyôfa
étkezô asztal két paddal, szônyegek,
plédek, ágynemű garnitúrák, pehelypaplan, függönyök, 2×3 m-es cserge,
piros-fekete-bézs színű. Érd. tel: +36
70/358-7879
Eladó komplett zuhanykabin (80×80-as)
akril tálcával, leeresztôvel, megkímélt
állapotban. Érd. tel: +36 20/992-5103
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
szombatig 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.
Gondod akadt a nyakaddal, fáj a derekad, sokat ülsz munkád során, vagy
épp ellenkezôleg, sokat állsz napközben? Akkor itt az ideje egy jó maszszázsnak! Keress bizalommal, többféle
masszázs közül kiválasztjuk a Neked
legjobbat, legyen szó felfrissülésrôl
vagy akár kezelésrôl. – Svéd frissítô
masszázs, Thai herbalabdacs maszszázs, köpölyözés, Kinezio tapasz
kezelés. Házhoz is kimegyek, ha szükséges. Idôpont egyeztetés a következô
telefonszámon: +36 20/289-9746
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.

Novemberi számunk lapzártája
2021. október 31.
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Huszonöt éves a Balatonfenyvesi
Vitorlás Sportegyesület
A fenyvesi ünnepi programok sorába illesztette be a Balatonfenyvesi
Vitorlás Sportegyesület saját születésnapját, hiszen ôk épp 25 évvel
ezelôtt alakultak meg. Ünnepi közgyűlést követôen örök emléket állítottak az egyesület elhunyt tagjainak: a Központi Strandon árbócrudat
mintázó emlékoszlopot avattak fel, amelyen kis réztáblákon olvashatók
azon fenyvesi vitorlázók nevei, akik már az égi vizeken hajóznak.
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Turul Gyógyszertár
8646 Balatonfenyves,
Bocskai tér 1.
Telefon: 85/560-012
Nyitva tartás:
09.01–05.31.
Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

8.00–17.00
8.00–17.00
8.00–17.00
8.00–17.00
8.00–17.00
8.00–17.00
Zárva

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje:
2021. október 4–10.
Arany Kígyó Gyógyszertár,
Balatonboglár
2021. október 11–17.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár,
Fonyód
2021. október 18–24.
Turul Gyógyszertár, Balatonfenyves
2021. október 25–31.
Magyar Korona Gyógyszertár,
Balatonlelle
2021. november 1–7.
Három Királyok Gyógyszertár,
Balatonboglár
Ügyeleti idô zárástól
az alábbi idôpontokig:
2021.09.01–12.31.
H–P 20:00 óra,
szombat:14:00 óra,
vasárnap és ünnepnapokon:
12.00 óra

Könyvtár
8646 Balatonfenyves,
Kölcsey u. 40.
Telefon: 85/887-651
konyvtar@balatonfenyves.hu
Könyvtári nyitva tartás
szeptembertôl:
HÉTFÔ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
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10.00–12.00
10.00–12.00
10.00–12.00
10.00–12.00
ZÁRVA

13.00–16.00
13.00–16.00
13.00–16.00
13.00–16.00
ZÁRVA
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Új lelkészünk bemutatkozik
Új lelkésze van a Fonyód-Balatonfenyves
Református Missziói
Egyházközségnek, Németh Tamás személyében. Honnan érkezett
hozzánk?
Egyrészt én is „Balatoni gyerek” vagyok, az
északi parton, Balatonkenesén nôttem fel.
Másrészt egy 10 ezer
fôs kisvárosból, Celldömölkrôl jöttem, ahol
egy 200 fôs kis gyülekezet lelkipásztora voltam 16 éven keresztül.
Ott egy aktív gyülekezetet „örököltem” elôdömtôl: voltak nagy rendezvények
és kis gyülekezeti házi csoportok, volt nôszövetség,
énekkar, ifjúsági munka, testvér gyülekezeti kapcsolat,
és így tovább. Ezt igyekeztem tovább működtetni, s
ennek a tapasztalatával szeretném itt a Fonyódi –
Balatonfenyves Református Missziói Egyházközségben
én is végezni a lelkészi szolgálatokat.
Hogyan fogadta új megbízatását?
Örömmel és bizakodással! Ezt próbáltam megfogalmazni június elején a bemutatkozó istentiszteleten, amit
az Ap. Csel. 16 alapján tartottam. Itt arról olvashatunk,
hogy Filippi mellett, egy kis folyó mellett jött létre az elsô
európai keresztyén gyülekezet. Igen, ami most van, az
azzal kezdôdött, hogy néhány asszony imádkozott a
folyóparton, egy Lídia nevű asszonynak Isten megnyitotta a szívét, s otthona missziói központként szolgált.
Fenyvesen is, Fonyódon is van néhány imádkozó, nyitott szívű, Isten szolgálatában, missziójában elkötelezett
ember. Hiszem, hogy ebbôl a kis magból kiindulva az
élô Isten meg fogja áldani munkánkat, s ad lehetôségeket, eredményeket, növekedést!
Milyen tervei, elképzelései vannak?
Augusztus 1-tôl, alig két hónapja vagyok a gyülekezetben, az elsô hónapok, évek az ismerkedés jegyében
fognak telni. Szeretném megismerni egyházközségünk
tagjait, felmérni az igényeket, lehetôségeinket. Fontosnak tartom, hogy a hittanos gyermekeken keresztül a
szüleikhez is eljussunk. Egy olyan generációhoz, akik
talán most még távolabb vannak az egyháztól. Szeretnénk jó kapcsolatot kialakítani a települések vezetôivel, intézményeivel, s természetesen a többi felekezetekkel is. Hiszem, hogy ez a hozzáállás, lelkület vonzó
lesz az emberek számára, s így lehetünk – Jézus szavaival élve –, valóban „hegyen épített város”, amely
nem rejthetô el, hanem megtelik világossággal, élettel!

FENYVESI ÚJSÁG

Meghalt Tábor Róbert. Kevesebb mint egy
hónapos a döbbenetes hír. Meghalt a
Robi! Hogyan? Mi történt? Lehetetlen!
Napokig kérdezgettük egymást, már akik
ismerték. Sokan ismertük. Persze fôleg a
helyben lakók. De néhány, a község életébe évtizedek óta beépült nyaralópolgár
is. Ahogy például én.
Alig tudtam Róla valamit, a magánemberrôl. A közösségirôl többet. Mert közösségi ember volt. Születetten az. Minden érdekelte és foglalkoztatta, ami a faluban, a
faluval történt. Érdekelte, és véleménye
volt róla. A kilencvenes évek óta ezt a
véleményt – így vettem észre –, többnyire
megtartotta magának. Közvetlenül a rendszerváltás elôtt volt Fonyód tanácselnök
helyetteseként a feladatkörét társadalmi
munkában Fenyvesen elvégzô tisztségviselôje, az akkor leváltott s most már régi
világnak. Lehet, hogy éppen ez az egybeesés zárta be ismerôsei, barátai szűk
körébe akkor, 1990 körül. Mindig éreztem
benne, szavaiban, reagálásaiban némi
konok sértettséget. De ezzel soha nem
demonstrált. Sôt! Vállalta, ha volt, ha adódott feladata: mindnyájunkért elvégzendô.
Remek fotósként bábáskodott a fenyvesi
naptár elkészítése során, fotósorozata jelent meg 2019-ben a Fenyvesi Újságban,
kurátorául szegôdött a Mari-Etta Gyüjtemény alapításának. Soha nem tudtam
olyat kérni tôle, amit ne teljesített volna a
rá igen jellemzô, megbízható precizitással.
Váratlanul távozott örökre, nem készült a
búcsúra, senkitôl se tudott elköszönni.
Nem köszönhettünk el, én sem köszönhettem el Tôle. Most hát megteszem. Ôrzöm
emlékét, amíg élek. Egy olyan emberét,
akit nagyra becsültem és tiszteltem.
Hatvanöt évesen várt volna Rá jócskán feladat még, olyan is, amire én kértem volna
meg, mostantól nem számíthatok értékes
munkájára.
Csendes barátságunktól búcsúzom, megindultan. Nyugodj békében Robi. /B. P./

Szeptember 17-én, nem sokkal a 98. születésnapja elôtt elhunyt Táskai Antalné,
Magdi néni. Szinte egész életét Fenyvesen
élte le, aktív éveiben a bélatelepi gyermekotthonban dolgozott. Az utóbbi három
évben, mivel egészsége megromlott, már
lánya gondozta ôt kaposvári otthonában.
Hamvasztás utáni temetésére késôbb
kerül majd sor Kaposváron. Emlékét megôrizzük.
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Születésnapot ünnepeltünk

Református istentiszteletek minden vasárnap reggel 9.00 órakor
kezdôdnek Balatonfenyvesen, a
Református Imaházban (Cím: Balatonfenyves, Bem utca 9.). Minden hónap elsô vasárnapján Családi Istentisztelet.

Római katolikus egyház:
Miserend:
Balatonfenyvesen, az Árpád-házi
Szent Erzsébet plébániatemplomban szentmise vasárnap 10.30-kor.
Cím: Balatonfenyves, Kölcsey
Ferenc utca 79.
Balatonfenyves-alsón, a Szűz Mária Szent Szíve-templomban szentmise vasárnap reggel 9.15-kor.
cím: Balatonfenyves,
Templom köz 7.
Péntek este 18.00 órakor az esti
szentmise hetente váltott helyszínen lesz megtartva. Az aktuális miserend megtalálható a templomok
hirdetôtábláján.
További információ:
Bálint Gábor plébános
30/633-0668
A plébános elérhetô: a fenti telefonszámon vagy személyesen a
szentmisék után.

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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Településünk 125 évvel ezelôtti alapítása az elsô itt megtartott szürethez köthetô. Ezért az idei évben, a hagyományos szüreti felvonulás helyett – és a májusban elmaradt falunapot bepótolandó – két
napos programsorozattal ünnepeltük a jeles születésnapot szeptember második hétvégéjén.
A hagyományosan meghirdetett labdarúgó versenyen nyolc csapat
vett részt, ôk szombat délelôtt vették birtokba az általános iskola
pályáját, a meccsek kora délutánig tartottak, igen jó hangulatban.
A Központi Strandon felállított rendezvénysátorban szombat délután, a népzenei műsort és nótaműsort követôen hatalmas sikere
volt a Vivát Bacchus énekegyüttes műsorának, majd pedig a
Dumaszínház stand up elôadója, Kertész Ricsi szórakoztatta a szépszámú közönséget.
A színpadi programokkal párhuzamosan játszóház, kézműves foglalkozás, ugráló vár és mászó fal várta kicsiket és nagyokat, valamint a csúszdát is beüzemeltettük, hiszen szeptember második hétvégéjén még igazi késônyári strandidô volt.
Vasárnap hagyományosan a katolikus templom adott helyet az
ünnepi programoknak. A szentmisét székely testvértelepülésünk,
Zeteváralja plébánosa, Mátyás Gábor celebrálta, utána pedig
Sánduly Lajos Szentület című verseskötetének bemutatójára került sor.
Sajnos lengyel partnertelepüléseinkrôl most nem érkezett delegáció, hogy együtt ünnepeljünk. ôk videofelvételen keresztül üzentek,
melyet egy, Fenyvesrôl szóló emlék-dokumentumfilmbe foglaltunk,
ami megtekinthetô honlapunkon, a www.balatonfenyves.hu címen
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Spirálfôz
u
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).
A spirálfűz vagy más néven csavart fűz
a nyárfákkal, köztük a májusban bemutatott jegenyenyárral együtt a fűzfafélék családjába (Salicaceae) tartozik.
Magának a fűzfa (Salix) nemzetségnek
mintegy 400 faja ismert a Földön, hazánkban a kecskefűz, fehér fűz, rekettyefűz a leggyakoribb fajok. Az ún.
puhafaligetek alkotói, általában nedves
területeken, folyók mentén ártereken,
vízparton alkotnak növénytársulást.
A különbözô fűzfajok hosszú idô óta
fontos szerepet játszanak az emberiség életében. Már az ôsi sumérok és
asszírok leírásaiban is találkozhatunk a
fájdalom- és lázcsillapítás eszközeként
a fűzzel.
A csavart fűz a Kelet-Ázsiában honos
babiloni szomorúfűz egyik nemesített
változata, tudományos nevén Salix
babylonica var. pekinensis ‘Tortuosa’.
(Korábban Salix matsudana ‘Tortuosa’
néven volt ismert.) A faj eredeti természetes elôfordulási területének nyugati
határa Kelet-Turkesztánban van és
Kínán át egészen Japánig húzódik.
A különleges, csavart hajtásai miatt
kedvelt dísznövényfajtát („Tortuosa”)
az egész világon ültetik. A babiloni szomorúfűz a legôsibb szomorúfűz, de a
szomorúfüzek feltűnô, sajátos növekedési formájuk révén általában is a parkok és kertek kedvelt díszfáivá váltak.
A csavart fűz hajtásai hosszúak, vékonyak, hajlékonyak, sárgás- vagy vöröseszöldek, gyakran lecsüngôk. A levelek nyele rövid, a lemezek keskenyek,
hosszúkásak, lándzsásak, fonákjuk kopasz, a szélük finoman, hullámosan
fűrészelt. A levelek ôsszel sárga színben pompáznak. Az ép szélű murvalevelek hónaljában növô, egyivarú
virágai barka virágzatot alkotnak: a
virágtakaró hiányzik, a porzós virágokban kevés porzó van, a termôs virágokban egyetlen termô. A tavasszal,
február-márciusban nyíló nôivarú (termôs) virágok fehérek vagy világoszöldek, a porzós barkák sárgák, pirosasak. A virágokat rovarok porozzák be.
A május-júniusban beérô termés sokmagvú, több kopácsú tokokból álló
füzér. A magvak alig 1 mm hosszúak,
zöldesbarnák.
Maga a spirálfűz kb. 7-8, ritkán 10 méteres magasságot ér el, ágrendszere
különleges, csavarodott. Fôleg télen,
a lombhullás után lesz látványos.

Dugóhúzó szerűen csavarodó száraz
ágait gyakran használják virágcsokrok
díszítésére, vagy növényi kompozíciók
(„ikebana”), vázák részeként. Különleges formája miatt a spirálfüzet elsôsorban magányosan ültetik, s mivel
nem túl nagy termetű lesz, ezért kisebb
kertekben, elôkertekben is nevelhetô.
Ültetési helyéül napos, világos és félárnyékos helyet egyaránt választhatunk,
laza és kötött talajon egyaránt megél.

FENYVESI ÚJSÁG
A többi fűzfélével ellentétben jól viseli
a szárazságot, de igazán jól mégis a
nedves talajban érzi magát. A szükséges nedvességet öntözéssel biztosíthatjuk, jó megoldás az is, ha eleve kerti
tó mellé ültetjük. Dúsan elágazó oldalgyökerei kezdettôl nagyon szerteágazóak, de a jelleget erôsen befolyásolják a talaj tulajdonságai. A fa kérge eleinte sima zöld vagy vöröses zöld,
késôbb – különösen az alsó néhány
méteren – mély, hosszanti barázdákkal
felrepedezik. Törékeny ágrendszerét
télen a jég és a hó tönkreteheti. A spirálfűz szaporítását a kertészetekben
magról vagy dugványozással oldják
meg, kitűnôen sarjad is. Elsô éveiben
rendkívül gyorsan nô, agresszív gyökérnövekedése miatt vízvezetékek
mellé ne ültessük. A hátlapon az Úttörô utca 37. sz. alatti spirálfűz látható.
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