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Hamarosan advent, a készülôdés ünnepe. De vajon tény-
leg készülôdés, ünnep ez nekünk? Megszoktuk már a csil-
logó-villogó nyüzsgô adventeket, szinte már várjuk, hogy a
boltok polcai, az üzletek kirakatai roskadozzanak a külön-
bözô értékes, vagy annak kikiáltott áruktól. Várjuk az adven-
ti vásárok zajos forgatagát, a forralt bor illatát. Esetleg már
készül a bevásárló lista, mi kerüljön az ünnepi asztalra,
kinek és milyen ajándékot fogok majd adni, vagy éppen
hova megyünk az ünnepek alatt. De ez nem advent! Ez nem
igazi várakozás. Ha csak ennyibôl áll a készülôdésünk,
valamiképp üres marad az ünnepünk. 
Készülünk: Jézus születésére. Félô, hogy a készülôdésbôl,
az ünnepbôl pontosan az ünnepelt marad ki. Jó lenne kicsit
levetni a fogyasztói társadalom által ránk erôltetett advent-
karácsony képet, visszatérni az eredeti ünnephez, készülô-
déshez. Mentsük meg az adventet, a karácsonyt! 
Olyan szép dolog, amikor azt hallom valahol: ebben, vagy
abban a családban gyermeket várnak. Hiszen egy gyermek
ott születhet meg, ott lehet boldog, kiegyensúlyozott, ahol
várják, ahol szeretik ôt, ahol fontos. Adventben az eljövetel-
re készülünk, karácsonykor a Gyermeket várjuk. Nélküle az
egész készülôdés és ünnep csak giccs, eltorzítása, meg-
csúfolása a lényegnek. 
Hatalmas, emberi ésszel felfoghatatlan titok: nem csak mi
keressük az Istent, vágyakozunk a vele való találkozásra, 
Ô is keres minket, Ô is vágyakozik utánunk: a Gyermek
érkezésének lényegi üzenete ez. Isten a földig hajol, hogy
találkozzon az emberrel. Valaki hozzánk simul a betlehemi
éjszakában és szegény rongyos kis tarisznyájából szerete-
tének morzsáit kínálja fel nékünk. Ha csak megsejtjük ezt a
titkot, azonnal kiesünk a nagyság szerepébôl, s meglepô-
dünk az elôttünk esdeklô Isten váratlan tettétôl.
A betlehemi éjszakában felkínált szeretetet elfogadhatom,
vagy visszautasíthatom, de ahogy Angelus Silezius mondja:
„Jézus ezerszer is megszülethetne a földön, mit sem hasz-
nálna neked, ha a te szívedben nem születne meg”.
Várunk, de az ölbe tett kézzel való várakozás itt most nem
elég. Valamit tenni is kell. Talán a legfontosabb, összetépni
és elfelejteni végre a bevásárló cédulát, a giccses fény -
parádét, az izomszakadásig végzett erôlködést egy „töké-
letes ünnepért”. Egyszerűen csak megállni, picit csendben
lenni, nagyobb türelemmel figyelni a szeretteinkre, és azok-
ra is, akiket az év folyamán nem szerettünk eléggé. Elfeled -
kezni a fényes és drága ajándékokról, csak egyszerű kis
meglepetéseket készíteni azoknak, akiket megajándékozni
szeretnénk. És akkor talán megmenekül az ünnep. Akkor az
egyszerű egymásra figyelésben, a finom csendben meg-
születik bennünk és köztünk a GYERMEK. (Bálint Gábor)

Adventi harangkoncert 

Jól csengô választásnak ígérkezik a Szironta
Együttes harangkoncertje, amelyben különle-
ges amerikai hangszerek – handbellek – szó-
lalnak meg. Elôadásukban elsôsorban a
komolyzene kedvelôi találnak igazi csemegé-
ket, de egy-egy művel kitekintenek a populá-
risabb műfajok felé is.
2021. december 2-án 17 órakor kezdôdô
kon certjükön adventi, karácsonyi dallamok is
felcsendülnek. 
Szeretettel várunk tehát minden kedves ér -
deklôdôt, karácsonyra készülôdôt, ünnepelni
vágyót a Községháza Nagytermébe 2021.
december 2-án, csütörtökön délután 17 órá -
ra, a Szironta Együttes koncertjére. A rendez-
vény ingyenes.

KÖSZÖNTJÜK A SZÁZHUSZONÖT ÉVES BALATONFENYVEST!
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Szolgáltatás

Kócsa Mátyás ács-állványozó mester
vállalom régi tetôk felújítását, új 
tetôszerkezetek ácsolását, fedését,
valamint belsô burkolást és gipsz -
kartonozást, kerti pihenôk, teraszok,
ko csibeállók elkészítését. Balaton -
feny ves, Rákóczi u. 2., tel.: +36
30/387-6573

Számítógépek javítását, karbantar -
tását vállalom. Orbán János +36
70/379-8301

Kôműves és burkoló munkát válla-
lok. Zrínyi Péter +36 30/236-1537

Legyen tisztában értékeivel! nagy
tapasztalattal, becsüsi végzettség-
gel, helyi lakosként segítek régi tár-
gyai értékének megállapításában,
értékesítési tanácsadással, díjtalan
kiszállással. Telefon: +36 30/939-
1039 Bózsing György, Dráva utca 70.

Pernecz József ács-állványozó vállal-
ja régi tetôk felújítását, belsô tetôte-
rek, falak burkolását, teraszok, torná-
cok, autóbeállók, pavilonok készíté-
sét. Tel.: +36 70/347-0951

Festés-mázolást, hôszigetelést, fűnyí -
rást 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, elekt-
romos háztartási gépek javítása.
Kránicz István +36 30/904-4527 Ba -
latonfenyves. Hétvégén is.

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

Fenyvesi Peca Pont 8646 Balaton -
fenyves, Vörösmarty u. 43., 
www. fenyvesipecapont.hu, tel.: +36
20/258-8600 Élô csalik, etetôanya-
gok, horgászbotok, szerelékek, hor-
gászfelszerelések

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, fű -
tés szerelés. 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 eset-
leg váltástakarításra. +36 70/358-
7879

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

Nyílászáró üzlet. Ablakok, ajtó, redô-
nyök, szúnyoghálók, párkányok érté-
kesítésével foglalkozunk, valamint
be építéssel is! Várjuk a kedves ér dek -
lôdôket. Címünk: Balaton kereszt úr,
Iskola u. 2. (gyógyszertár mellett)
Tel.: +36 70/416-9836

Nyílászárók, redônyök, szúnyoghá-
lók beépítése, javítása kedvezô áron,
ingyenes felméréssel. 
Telefon: +36 30/305-6287, 
www.balaton-redony.webnode.hu

Villanyszerelést, lakóépületek, nyara-
lók elektromos hálózatának teljes
körű építését, felújítását, javítását 
vállalom, korszerű életvédelmi és
biztonságtechnikai megoldásokkal,
számlával. Nagy József, villanyszere-
lô, műszerész. Tel.: +36 50/134-7375
vagy +36 70/306-0123. 
E-mail: jovillinfo@gmail.com. 
Web: www.jovill.blog.hu

Kerti munka, Gyula megoldja! Talaj -
egyengetést, talajlazítást, terepren-
dezést, fűnyírást vállalunk 25 LE trak-
torunkkal. Tel.: +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, keres-
sen bizalommal! Jákfalvi Beáta.
Érdeklôdés és megrendelés: e-mail:
photography0105@gmail.com, tele-
fonszám: +36 30/973-3891

Ezermester javít kerékpárokat, ház-
tartási kisgépeket, lemezjátszót,
videót. Mindig TV setabox telepítés,
hangolás, beállítás. Csak kisegítô

tevékenység elszámoló számlával.
Tel.: +36 70/602-5203

Gondod akadt a nyakaddal, fáj a
derekad, sokat ülsz munkád során,
vagy épp ellenkezôleg, sokat állsz
napközben? Akkor itt az ideje 
egy jó masszázsnak! Keress biza-
lommal, többdéle masszázs közül
választjuk ki a neked legjobbat,
legyen szó felfrissülésrôl, vagy akár
kezelésrôl. Svéd frissítô masszázs,
Thai herbalabdacs masszázs, köpö-
lyözés, Ki ne  zio tapasz kezelés.
Házhoz is ki megyek, ha szükséges.
Idôpont egyeztetés a következô tele-
fonszámon: +36 20/289-9746

SOMA BICIKLI SZERVIZ – Somogyi
Zoltán, Balatonfenyves, Nimród u.
113., tel.: +36 30/693-1783

Oktatás

Óegyiptomi nyelvoktatás Balaton -
ederi csen. 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

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

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

Jármű

Romantika három részre bontható
orosz horgász-vadász csónak, 3 mé -
teres, komplett felszereléssel (pa -
dok, evezôk) kifogástalan állapot -
ban eladó. Ára 41 000 Ft. Tel.: +36
20/230-3388

Alpha márkájú mountain bike kerék-
párok, kifogástalan állapotban el -
adók. 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, egye-
nes kormányok. Áruk: 39 000–39 000
Ft. Megtekinthetô telefonos egyezte-
tést követôen, telefon: +36 20/230-
3388

AP RÓ

fenyvesi_november_fenyvesi_október.qxd  2021.11.05.  13:34  Page 2



2021. NOVEMBER HIRDETÉS FENYVESI ÚJSÁG

3

Orosz katonai gumicsónak (3,6 m) 
+ evezôk + pumpa + tartozékok
kifogástalan állapotban eladó: 
16 900 Ft. Érdeklôdni: +36 20/230-
3388

Felfújható sárga gumicsónak (3 mé -
teres) újszerű állapotban, 1 pár eve -
zôvel eladó. Ára: 10 900 Ft. Érdek-
lôdni: +36 20/230-3388

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

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

Kenu, 3 személyes, műanyag, eladó.
Tel.: +36 70/210-0553

„Balaton18” Vitorlás teljes felszere -
léssel eladó. Tel.: +36 20/210-0553,
e-mail: b06702100553@gmail.com

Állás

Kárpitost keresek, aki balatonfeny -
vesi 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 elvi-
hetôk: dohányzóasztal, Tulipán heve -
rô/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 csó-
nak 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 szemé-
lyes evôeszköz, Zsolnay süteményes
készlet, szekrény, dohányzó asztal,
2X+-as szônyeg, XXL-es bôrzseki.
Tel.: +36 20/445-9730

Tábortűznek, valamint grillezésre al -
kalmas felfűrészelt faágak jelképes
összegért átadók. Érd.: +36 30/504-
7194

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

50 literes üvegballon eladó. Érd.:
+36 70/200-3732

Állítható méretű gyermek/ifjúsági
fenyô ágykeret ágyráccsal, ágy -
nemű tartóval, matraccal eladó. 
Ár: 30 000 Ft. Érdeklôdni lehet: +36
70/608-5551

Eladó karácsonyra kapott ruha gô -
zölô. Egyszer használt, kifogástala -
nul 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. Hi bát -
lanul működik. Átvehetô Balaton -
feny vesen. Ára: 7000 Ft. Telefon -
szám: +36 20/590-0538

Eladó Ford Focusra való: 185x65R14
méretű 70%-os nyári gumi felnivel 
és eredeti csomagtartó. Érd.: +36
30/549-4851 telefonon

Eladó sugár gázrezsó (PB és ve ze -
tékes 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 állapot-
ban eladó. Ár: 19 900 Ft. Érdeklôdni:
+36 20/ 230-3388

Daewoo (koreai) benzinmotoros házi
permetezô, ÚJ! (25 literes tank, 1,5-2,5
Mpa nyomás), gyári új alkatrészek -

kel eredeti csomagolásban garanciá-
val eladó. Ára: 29 990 Ft. Érdeklôdni:
+36 20/230-3388

Egy inverteres, egy hagyományos
elektromos hegesztô jutányosan el -
adó, tartozékaikkal. 250 és 120 A tel -
jesítményűek. Valamint egy 2000W-os
AEG benzinmotoros aggregát is.
Tel.: +36 70/602-5203

Hitachi projektor (kivetítô), Philips és
Akai és egy Grundig TV olcsón
eladó. 56 cm-esek, távszabbal.
Márkás DVD-k, 150 Gb merevle-
mezzel, több felvételi opcióval. Érd.:
+36 70/602-5203

Balatonfenyvesen eladó: 25 kg-os
benti gyermekhinta: 10 000 Ft, csepp -
mentes tanuló pohár: 800 Ft, nyári
lány ruha 86-98-as csomag: 10 000
Ft, 9-18 Römer Eclipse autósülés:
9000 Ft, nyári szandálok, cipôk kis -
lánynak 19-26-os méretig, forma be -
dobós 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: +36
20/230-3388 telefonszámon

FISH FINDER vezeték nélküli halkere -
sô SZONÁR gyári csomago lás ban,
újszerű állapotban tartozékok kal el -
adó. Ára: 9900 Ft. Érdeklôdni le het:
+36 20/230-3388 telefonszámon

Üdülô felszámolásból eladó: fenyôfa
étkezô asztal két paddal, szônyegek,
plédek, ágynemű garnitúrák, pehely-
paplan, függönyök, 2×3 m-es cser -
ge, piros-fekete-bézs színű. Érd. tel:
+36 70/358-7879

Eladó komplett zuhanykabin (80×80-
as) akril tálcával, leeresztôvel, meg -
kímélt állapotban. Érd. tel: +36
20/992-5103

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Felelôs kiadó: Lombár Gábor.
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Decemberi számunk lapzártája
2021. november 30.

KIRAKODÓVÁSÁR ÉS BOLHAPIAC
Balatonbogláron a Kentaur Üdülô-
falu területén, minden vasárnap 
dél elôtt. Ingyenes kirakódás és
vásárlátogatás. +36 85/353-200,
+36 30/831-7254. 
www.kentaurbalaton.hu 

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 ke ze -
lésére). 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 elsôsor-
ban fenyvesieknek, de minden ér -
deklôdôt szeretettel várunk, kezdô -
ket 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
masszázsnak! Keress bizalommal,
többféle masszázs közül kiválaszt -
juk a Neked legjobbat, legyen szó
felfrissülésrôl vagy akár kezelésrôl.
– Svéd frissítô masszázs, Thai her -
balabdacs masszázs, köpölyözés,
Kinezio tapasz kezelés. Házhoz is
kimegyek, ha szükséges. Idôpont
egyeztetés a következô telefonszá-
mon: +36 20/289-9746

Egyéb

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

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

Aktuális híreink a www.balaton
fenyves.hu honlapunkon talál-
hatóak.

Baranyai Éva, a Balatonfenyvesi Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület
tagja Somogy megye népi hagyományainak felkutatásáért, össze -
gyűjtéséért és bemutatásáért, valamint az egyesületében végzett,
több mint másfél évtizedes kimagasló kulturális munkája elisme -
réseként megkapta a „Szövetségben a szépkorúakért” díjat a Nyug -
díjasok Szervezeteinek Somogy megyei Szövetsége elnökségétôl.

Baranyai Éva balatonfenyvesi születésű, de 1972-ben, mikor férjhez ment,
Buzsákra került, s ma mindkét települést otthonának érzi. Buzsákon akkor
még élô néphagyományok voltak: a tollfosztás, kukoricafosztás közös ségi
program volt, részben tartották az áldomásivás hagyományát, a temetési
szokások pedig mind a mai napig élnek. Baranyai Éva lelkesen gyűjteni
kezdte ezeket, s gyűjtött évtizedeken keresztül népszokásokat, nép-
dalokat, népi vallásos énekeket, még tót nyelvű imádságokat is helyiek
emlékei, elmondásai alapján. Buzsák település fennállásának 500. évfor-
dulójára ezeket könyvbe foglalta, mely Buzsák – 500 év öröksége címmel
jelent meg.
Nemcsak gyűjtôje, hanem aktív ôrzôje és továbbadója is a néphagyo -
mányoknak: vezette a buzsáki tánccsoportot, majd Balatonfenyvesre való
visszaköltözése után az Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület művészeti
vezetôje lett: a népdalkör, a tánccsoport és a hagyományôrzô csoport is
rendszeres fellépôje volt munkásságának másfél évtizede alatt a helyi 
rendezvényeknek és a nyugdíjas szervezetek művészeti vetélkedôinek,
minôsítô versenyeinek.
Mindezek elismeréseként kapta meg idén október elsején, az Idôsek
Világnapján a „Szövetségben a szépkorúakért” díjat.
Aktivitása azonban – májusi balesete és a hosszú lábadozás ellenére –
nem csökken, további tervei vannak: kiegészíteni könyvét a buzsáki Fehér-
kápolna történetével, folytatni a gyűjtômunkát, amíg lehet és szívesen
vezetne hagyományôrzô csoportot, ha lenne olyan közösség Fenyvesen,
akik érdeklôdnének a szokások felélesztése, bemutatása iránt.
Kedves Éva! Gratulálunk az elismeréshez és reméljük, részesei lehetünk
terveid megvalósulásának! Mindehhez, ami a legfontosabb: jó egészséget
és sok örömöt kívánunk!

Baranyai Éva elismerése
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Turul Gyógyszertár 
8646 Balatonfenyves, 

Bocskai tér 1.  
Telefon: 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. november 1–7. Három Királyok Gyógyszertár, Balatonboglár
2021. november 8–14. Mária Gyógyszertár, Balatonlelle
2021. november 15–21. Arany Kígyó Gyógyszertár, Balatonboglár
2021. november 22–28. Isteni Gondviselés Gyógyszertár, Fonyód
2021. november 29–december 5. Turul Gyógyszertár, Balatonfenyves
2021. december 6–12. Magyar Korona Gyógyszertár, Balatonlelle

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 

Hétfô 12.00–16.00
Kedd 12.00–16.00
Szerda 12.00–16.00
Csütörtök 12.00–16.00

Ötvenhatra emlékeztünk
A Községháza nagytermében emlékeztünk az ’56-os
hôsökre, a forradalom kitörésének 65. évfordulójá-
nak elôestéjén, október 22-én. Lombár Gábor pol-
gármester úr beszédében felelevenítette az akkori

fenyvesi eseményeket is, a helyi Munkástanács meg -
alakulását a Kisvasút állomásépületében. Amelynél
az emléktábla koszorúzás – az épület folyamat- 
ban levô felújítása miatt – az idei évben elmaradt. 
A beszédet követôen a Fekete István Általános
Iskolai diákjai színpadi műsorán keresztül átélhetô
volt a kor hangulata. A jól összeválogatott hát-
térzenéknek, a jelmezeknek, díszletnek és a műsor
közben bejátszott archív felvételeknek köszönhetôen
nemcsak a forradalom és szabadságharc napjaiba
nyerhettünk betekintést, hanem az akkori családok
életébe is.

Köszönet 
a közösségnek
Lassan két éve, hogy rátelepedett
a világra ez a borzasztó Járvány.
Az emberek többsége még min -
dig nem hiszi el, mekkora ve -
szély ben vagyunk. Pedig ez a
valóság! Sajnos e miatt megosz-
tott lett a társadalom! Be lettünk
zárva!
Sokan nem bírták a bezártságot,
fiatalok, idôsek fizikailag, men-
tálisan leépültek. Családok, bará-
tok, közösségek távolodtak el
egymástól! Már csak ezért is üd -
vözlendô, hogy az Ezüstfenyô
Nyugdíjas Egyesület az Idôsek
Hónapjában megszervezte „Min -
denki közös Névnapját”. Kö -
szönjük!

Bognár Mária
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Évkezdô programok a Kisfenyô Oviban
A rövid nyári pihenô után, a szeptember az új gyermekek fogadásával
indult. Ismerkedtünk egymással, sok idôt töltöttünk a szabadban, tar-
talmas elfoglaltságokat szerveztünk. Már sok-sok éve, hogy az állatok
világnapján, valami különleges programmal rukkolunk elô, a kicsik leg-
nagyobb örömére. Az idén sem történt ez másképp: Országh Béla és
Lóki Viktória a balatonszentgyörgyi Csillagvár üzemeltetôi látogattak el
hozzánk és magukkal hoztak néhány ház körül élô kisállatot is.
Béla néhány szóban ismertette az állatok jellemzô jegyeit, külsô tulaj-
donságaikat, beszélt a táplálkozási szokásaikról, az ember gondos -
kodásának fontosságáról és felelôsségérôl illetve az állatorvos gyó-
gyító munkájáról is.
Természetesen lehetôség adódott az állatok megsimogatására, alapos
szemrevételezésére is. A nagyobb ovisok lerajzolták kedvenc állataikat,
a kisebbek Sáfár Attila adomány-állatkáival játszhattak, a bölcsisek
fotókat gyűjtöttek, melybôl plakátot készítettek. 
A hét folyamán sok olyan tevékenység került elô, melyek lehetôséget
adtak az állatvilág megismerésére.
Köszönjük a Szülôi Munkaközösség támogatását a program meg-
valósításához!

H.Sz

A rajzok Nagy-Apáthy Domonkos és Giber Fanni munkái

Égtek a mécsesek…
November kettôs ünneppel kez dô dik.
Elsején, Mindenszentek ünne pén
azokat a szenteket ünnepli a katolikus
egyház, akikrôl sokaságuk miatt a
kalendárium külön, név sze rint nem
emlékezhet meg. Máso dikán, Halottak
napján pedig minden elhunytról, de
különösen a tisztulás állapotában levô
szenvedô lelkekrôl emlékezünk meg. 
Ezeken a napokon megtelnek a te -
metôk, hívôk és nem hívôk egyaránt
tiszteletüket teszik elhunyt szeretteik
sírjánál. Emlékezünk azokra is, aki ket
talán személyesen nem ismerhettünk,
de szüleinkkel, nagy szü leinkkel évti ze -
dekkel ezelôtt is már tettünk ese ten -
ként akár névtelen sírokra is egy-egy
szál virágot vagy gyertyát. 
Az ünnep kapcsán jussanak azonban
eszünkbe az élôk is, akiktôl lélekben a
mindennapok taposómal mában el tá -
volodtunk, hiszen velük most még van
alkalmunk beszélgetni, együtt len ni,
velük törôdni, róluk gondoskodni.

EGYHÁZAK
Református egyház

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

Római katolikus egyház
Miserend:

Balatonfenyvesen, az Árpád-házi Szent Er -
zsé bet plébániatemplomban szentmise va -
sár nap 10.30-kor. Cím: Balatonfenyves, Köl -
csey Ferenc utca 79.
Balatonfenyves-alsón, a Szűz Mária Szent
Szíve-templomban szentmise vasárnap reg -
gel 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.
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A keleti tuja (Platycladus orientalis),
másik nevén keleti életfa a ciprus-
félék (Cupressaceae) családjába
tartozó, kedvelt kerti díszcserje.
Kerí té sek mellé sorba, de parkokba,
te metôkbe magányosan is minden-
felé ültetik. Rendszertani besorolá -
sa nem egyszerű, korábban Thuja
orientalis és Biota orientalis néven
volt ismert, késôbb sorolták át
egyetlen fajként a Platycladus
(=„lapos ágú”) növény nemzet ség -
be. Kertészetekben még most is
sokszor Thuja orientalis néven árul -
ják, számos változatával együtt. Az
„életfa” magyar név a Biota nem -
zetségnév fordításából származik. 
A ciprusfélék közé számos közis-
mert nagytermetű nyitva termô fa
tartozik, apró pikkelyszerű leveleik -
rôl lehet ôket felismerni. (Vigyázat, a
ciprusok nem keve ren dôk össze a
cédrusokkal, amelyeknek a fenyô -
félékre jellemzô hosszú tűleveleik
vannak!) A cserje méretű, bokro -
sodó ciprusfélék közé tartozik a
Kárpát-medencében ôs honos boró-
ka (Juniperus communis) is. A tuják
azonban nem ôshonosak, eredeti
hazájuk Kelet-Ázsia (Kína, Koreai-
félsziget, Japán), ahonnan Európá -
ba a 19. század elején hoz ták be
dísznövényként. Azóta Dél-Euró -
pában jóformán mindenütt, és he -
 lyenként Magyarországon is kiva -
dult. A decemberi számunkban
sorra kerülô rokon fajtól (nyugati
tuja, Thuja occidentalis) termése
alak jában és a mag formájában
különbözik. A keleti tuját leginkább
ham vas felületű, rücskös („szár -
nyas”), kékesszürke színű termésé -
rôl ismerhetjük meg.
A keleti tuja 5-10 méter magasra nô,
nagyobb cserje vagy kisebb fa mé -

retű. Örökzöld lombozata ovális
vagy kúp alakú, ágrendszere – ha
jól érzi magát – sűrű, sövénynek
kiválóan nyírható. Törzsének kérge
fiatalon vöröses színű, késôbb
szürkés, és az egészséges fán is
csíkokban leválik (ez tehát nem a
betegség jele). Annál súlyosabb
tünet, amikor a levelek hirtelen
meg barnulnak, elszáradnak és a
tuja rövid idô alatt elpusztul. Amíg
ez néha a túl száraz, árnyék nélküli
napos helyre való ültetés hibája is
lehet (ez a tujafaj a kelet-ázsiai, nyir -
kosabb hegyeket kedveli), ad dig az
utóbbi években a tömeges tuja-
pusztulás fô oka hazánkban az ún.
boróka-tarkadíszbogár (Lamprodila
festiva) megjelenése és rohamos
elterjedése (a kis képen Németh
Tamás felvétele látható a bogárról).
A horvát tengerparton gyakori bo -
gár elsô hazai példányát 1999-ben
találták meg a barcsi ôsborókás-
ban, Budapesten pedig csak 2012
nyarán jelent meg. Ahogy a neve is
mutatja, nem csak a keleti tuját,
hanem minden cserje formájú cip -
rusfélét, így a borókát is megtámad-
ja. Az utóbbi 10 évben ez a tulaj-
donképpen szép külsejű kártevô
bogár már mindenfelé felbukkant,
és komoly gondot okoz a sokfelé
ültetett, kedvelt bokrainkon. Elég,
ha a tujánk – például éppen a mele -
gebb és szárazabb nyarak miatt –

legyengül, a bogár lárvái befér kôz -
nek a kéreg alá a tápanyagszállító
háncsszövetbe, és szétrágva azt
gyorsan tönkreteszik a levelek
anyagforgalmát. A kifejlett díszbog-
arak ovális nyílásokon át repülnek ki
a fából, majd a tuják csúcsáról re -
pülnek tovább párzás után, hogy
petéiket újabb fék kérgére elhelyez-
zék. A kerttulajdonos mindebbôl
sok szor csak annyit lát, hogy fái hir -
telen megbarnulnak és kiszáradnak.
Az egészséges keleti tuja hajtásain
a pikkelylevelek függôleges síkba
rendezôdnek. Mindkét oldaluk vilá-
gos kékeszöld, a lappikkelyek há -
tán barázda fut. Az egyivarú virágok
március-áprilisban nyílnak. A por -
zós virágok igen kicsik, kissé sár -
gásak, a tobozvirágok sem feltű -
nôek, halvány rózsaszínűek, a haj -
táscsúcsokon helyezkednek el. Az
1-2 cm-es toboztermések apró szar -
vacskákat viselnek, kezdetben ham -
 vas kék színűek, késôbb meg fá sod -
nak és szétnyílnak, hogy a magva -
kat útjukra bocsássák.
A tujafélék fája műbútorasztalosok
kedvelt alapanyaga, közepesen pu -
ha és könnyű megmunkálni. Szár -
mazási helyén, Kínában fontos kul-
tikus növény, buddhista temp lo -
mokban építôanyagként és olajos
ágait illatpálcáknak is felhasz nálják.
A hátlapon az Egri utca 91. sz. alat-
ti keleti tuja látható.

Keleti tuja
Balatonfenyves utcáit járva a
figyelmes szemlélônek fel-fel-
tűnhetnek egyes különleges,
koruknál vagy formájuknál fog -
va egyedül álló, szép törzsű és
levelű, akár száz éves fák. So -
rozatunkban, januártól de cem -
berig, egyet-egyet bemutatunk
közülük írásban (Korsós Zoltán
szövegével) s képpel (a fotókat
Horváth Gábor, Kiss Péter ké -
szítették).

Fotó: Németh Tamás
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