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Itt az ideje, hogy az új évre fogalmazzuk meg,
mondjuk el, és írjuk le azokat a gondolatokat,
amelyeket egymásnak szánunk. Milyen volt
2021, mit tanultunk belôle, milyen tapasztalásokkal lettünk gazdagabbak? Folytatódott a járvány,
így a tavasz csendesen, rendezvények nélkül,
vagy nagyon visszafogottan telt. A nyár, talán
még az eddigieknél is zsúfoltabb volt, annak
ellenére, hogy már a bátrabbak elutaztak, és az
Adrián pihentek. A fejlesztéseinket megkezdtük,
befejeztük a csapadékvíz elvezetô rendszer II.
ütemét az Úttörô utcában, befejeztük a MTÜ
(Magyar Turisztikai Ügynökség) III–V-es ütemeit,
újra üzemeltethettük sikeres felújítás után az
óriás csúszdát, megkezdtük a községi konyha felújítását, belterületi
utakat újítottunk fel, valamint befejezés elôtt áll
TOP-os pályázatunknak
köszönhetôen a Kisvasút
épületeinek építése, felújítása.
Tisztes leltár, amely
szebbé, komfortosabbá
teszik Balatonfenyvest,
és sokat jelentenek a
régió idegenforgalmának.
A leltár mellett talán még
ennél is fontosabb, hogy
mit szeretnénk az új esztendôben. Bízva a pályázati lehetôségekben már
elkészült az MTÜ-V strandpályázatunk, elôkészítés alatt van a TOP+ pályázatnak a községközpontot érintô anyaga, melynek megvalósíthatósága érdekében konzorciális szerzôdést kötünk
a Somogy megyei Közgyűlés elnökével.
A mögöttünk lévô esztendôtôl ismét sokat tanulhattunk, az önfeledt nyarat megelôzôen és követôen mindig voltak, és a mai napig vannak bizonyos megszorítások. Vannak olyan események,
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amelyeket talán már soha nem fogunk megváltoztatni, talán az életünk elfogadott részeivé válnak? Igen, lehetséges, hiszen az online konferenciák gyakorlatilag is működtek, így meggondolandó azok végleges beépítése az életünkbe,
így idôt, pénzt takaríthatunk meg magunknak és
egymásnak.
Az is tény, hogy óvatosabbak is lettünk, ez higiéniai szempontból ez után is fontos lehet, de az is
igaz. hogy a mi lelkiségünkhöz szervesen hozzá
tartozik az ölelés, és a puszi. Érdekes és furcsa
ma látni, hogy olyan emberek, akik ezeket a
köszöntési módokat természetesen használták,
mára óvatosabbak lettek.
Több esetben hallottam
már, hogy többé olyan
életünk nem lesz, mint a
pandémia elôtt, amire
nagy az esély, de arra kell
törekednünk, hogy a lehetô legkevesebb természetellenes korlátozás
maradjon meg, és azok
se zavarják a mindennapjainkat. A maszk viselése
nem természetes, de
szükséges, mint oly sok
minden. Viseljék hát vigyázva a magunk, és mások egészségét.
Az egész helyzetben a
bizonytalanság a legroszszabb, ami lélekölô, és
megvisel mindnyájunkat, idegeinket, hangulatunkat. Meddig fog tartani, már az ötödik hullám
mellett beszélnek mutánsokról, már lassan
követni sem tudjuk, hol is tartunk.
Tegyük a dolgunkat tisztességgel, óvjuk egészségünket, vigyázzunk a mások egészégére, és akkor
egy esztendô múlva akár egy lidérces álomra –
gondolunk vissza majd az elmúlt esztendôkre,
ehhez kívánok egészséget, szeretetet, megvalósuló álmokat és erôs hitet! (Lombár Gábor)

BOLDOG, BÉKÉS ÚJ ESZTENDÔT KÍVÁNUNK!
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EGYHÁZAK
Református egyház

Izgatottan várták a kis ovisok és a
még kisebb bölcsisek a Mikulást, aki
pontban december 6-án meg is érkezett a kisfenyôkhöz. Puttonyában
sok-sok piros zacskós csomag lapult, melyet örömmel vett át az aprónép! A találkozás rövidre sikeredett,
de így is élmény volt a nagyszakállú
látogatása.
A karácsonyi készülôdés, az adventi
idôszak szintén örömteli volt. A családnak szánt ajándékok elkészítése,
az ünnepi műsor összeállítása, a titokzatosság jellemezte a mindennapjainkat. Festettünk, mézeskalácsot sütöttünk, angyalkákat gyártottunk, dalokat, verseket tanultunk, no
és táncra is perdültek a nagyok.
Ünnepi műsorunkat videóra vettük,
és azzal ajándékoztuk meg a családokat. Egy kis ízelítôt a falukarácsonyon is bemutattak a kis Mikulásnak
öltözött ovisok.
A fenyôfát – melybôl karácsonyfát
varázsoltunk az aulánkba – Bogdán
Róbert és felesége, Réka ajándékozta nekünk! A háttérben, mindeközben a Szülôi Munkaközösség tagjai

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

és az anyukák, apukák azon dolgoztak, hogy megteremtsék a karácsonyi vásár feltételeit: palacsintát sütöttek, finomabbnál-finomabb forró
italokat fôztek, standot állítottak, dekoráltak, árusították a programra látogató vendégeknek a portékáinkat.
Köszönjük a támogatást, részvételt,
az elismerô szavakat, jó érzéssel töltött el bennünket, hogy ismét együtt
ünnepelhettünk! (H.Sz.)

Balatonfenyvesen, az Árpád-házi
Szent Erzsébet Plébániatemplomban szentmise vasárnap 11.00
órakor. 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.
Részletes 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.
Telefon 85/560-158,
balatonfenyves@balatonfenyves.hu

KÖNYVTÁR
8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 40. 85/887-651,
konyvtar@balatonfenyves.hu
Könyvtári nyitva tartás:
HÉTFÔ
10.00–12.00
13.00–16.00
KEDD
10.00–12.00
13.00–16.00
SZERDA
10.00–12.00
13.00–16.00
CSÜTÖRTÖK
10.00–12.00
13.00–16.00
PÉNTEK
ZÁRVA
ZÁRVA
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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
A hivatalban szájmaszk
használata kötelezô.
Aktuális híreink a
www.balatonfenyves.hu
honlapunkon találhatóak.
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KÖZ(SÉGI)ÉLET – HIRDETÉS

Falukarácsonyok
Két év kihagyás után végre újra együtt ünnepelhettünk, várhattuk a
karácsonyt Balatonfenyvesen.
December 20-án, hétfô este került sor Imremajor településrész karácsonyára, ahol az ott lakó iskolás gyermekek készültek rövid verses
programmal.
December 21-én, kedden 17 órától a Kertmoziban gyűlt össze a község apraja-nagyja, hogy megtekintsék az óvodások mikulássapkás
táncát, az iskolások verses-zenés műsorát. Polgármester úr évértékelôköszöntô beszéde után pedig Bálint Gábor atya mondott néhány megható és elgondolkodtató mondatot a karácsonyi ünnepkörrôl.
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AP RÓ
Szolgáltatás
Takarítást vállalok. Indulásra és
esetleg váltástakarításra. Tel.: +36
70/358-7879
Nyílászárók, redônyök, szúnyoghálók, karos árnyékolók beépítése és
javítása, konyhák beépítése, teraszok, kerthelyiségek ponyva fedése kedvezô áron, ingyenes felméréssel. Telefon: +36 30/305-6287,
www.balaton-redony.webnode.hu
Ingatlan
Eladó 5 db zártkerti ingatlan (1600
m2), 2 hektáros külterületi „rét”. Tel.:
+36 30/863-9293
Jármű
YAMAHA TZR 50 cm3-es motorkerékpár, újszerű állapotban eladó.
Tel.: +36 30/863 9293
Adok-veszek
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
Állás
Eladót keresek éves állásra a balatenfenyvesi dohányboltba. Tel: +36
30/620-4334
Az apróhirdetések közzététele díjmentes, a hirdetések tartalmáért
felelôsséget nem vállalunk! Mint
azt jeleztük, janurától csak azokat a
hirdetéseket adjuk közre, amelyeket ismételni kérnek a hirdetôk. Éljenek a lehetôséggel, jelentkezzenek szövegükkel Soltész Bertánál
a solteszberta@balatonfenyves.hu
email-címen.
Februári számunk lapzártája
2022. január 30.
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Gondoskodjon idôben
vízmérôje téliesítésérôl!
Aki idôben felkészül, több tízezres kiadástól óvhatja meg magát

2021. decemberében egy kislány
született Fenyvesen.
A gyermek neve: Szabó Hannaróza
Nara
Születési ideje: 2021. 12. 12.
Szülei: Varga Alexandra és Szabó
Csaba
Hannarózának és Szüleinek jó,
egészséget és hosszú, boldog
életet kívánunk!
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:
8.00–17.00
Vasárnap:
Zárva

Az elmúlt két télen a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szakembereinek
összesen több száz esetben kellett javítaniuk vagy cserélniük az elfagyott vízmérôket. A mérôeszközök elfagyása háztartásonként minimum közel harmincezer forint pluszkiadást jelent, nem beszélve arról,
hogy az így elfolyt víz költségét is a felhasználóknak kell megtéríteniük.
Pedig a vízmérôk elfagyását némi elôvigyázatossággal könnyen meg
lehet elôzni.
A vízmérô rendszeres ellenôrzése és a házi ivóvízhálózat karbantartása
a felhasználók jogszabályban rögzített feladata.
Mit tehetünk, hogy megelôzzük a vízmérô elfagyását?
A legfontosabb feladat a vízakna búvónyílásának hôszigetelô anyaggal
(hungarocellel) való szigetelése. Mindenképpen érdemes az akna
mennyezetét, azaz belülrôl az aknafedlapot, valamint az aknaoldalfalait is leszigetelni.
Télen a nem lakott épületek esetében a legbiztosabb, ha minden kültéri vízaknát és csapot teljesen víztelenítünk – ezt a házi vezetékhálózaton elhelyezett víztelenítô szerelvények segítségével lehet elvégezni,
emellett javasolt elzárni a közterület felé esô csapot is.
A hibák mielôbbi azonosítása érdekében fontos a télen nem használt
ingatlanok rendszeres ellenôrzése. Intô jel lehet, ha az épületben nem,
vagy csak alig folyik víz a csapból – ebben az esetben haladéktalanul
értesíteni kell a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szakembereit az alábbi
telefonszámon:
DRV-infovonal: +36 80 240 240/1-es menüpont, hibabejelentés
További információ: sajto@drv.hu, www.drv.hu,
DRV hivatalos Facebook-oldala

2022 ügyeleti rendje
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ÉLÔ ÖRÖKSÉGÜNK

Mókus
Élô Örökségünk sorozatunkat ebben az évben a Balatonfenyvesre és
környékére jellemzô, elsôsorban szárazföldi állatok bemutatásával
folytatjuk. A kiválasztott tizenkét állatfaj: emlôsök, madarak és hüllôk
gyakran kerülnek az állandó és nyaraló fenyvesi polgárok közelébe, de
többségük életérôl vajmi keveset tudunk. Ezt a hiányt próbálják meg
pótolni dr. Korsós Zoltán zoológus írásai és képei.
Talán az egyik legkedvesebb, legnépszerűbb fenyvesi állat a mókus.
Valóban sok van belôle, fôleg a még
bolygatatlan, fenyôfákkal gazdagon
benôtt telkeken, ahol gyakran fényes
nappal is megfigyelhetôk, ahogy
fáról fára ugrálva, vékony ágakon
(és néha a villanydrótokon) végigfutva keresik táplálékukat, szinte minden nap ugyanazt az útvonalat
végigjárva. Többnyire nem félnek az
embertôl, sôt a kutyától-macskától
se, mert mintha tudnák, hogy rendkívül ügyes, akrobatikus mozgásukkal
akár az utolsó pillanatban is képesek
elmenekülni az ôket esetleg kergetô
háziállatok elôl. Némi mogyoróval,
dióval akár a ház teraszára, erkélyére
is szoktathatjuk, ahol azután közelrôl
gyönyörködhetünk a jópofa rágcsálóban. Nagy barna szemeivel, puha
bundájával, lompos farkával és a
markolni, a mogyorót forgatni képes
kis „kezeivel” könnyen beférkôzik az
ôt megfigyelô ember szívébe.
A mókus, pontosabb nevén európai
vagy vörös mókus (Sciurus vulgaris)
a rágcsálók rendjébe (Rodentia),
azon belül a mókusfélék családjába
tartozó emlôsállat. Míg a rágcsálók
csaknem 2500 faja az egerektôl és a
patkányoktól a pockokon és a csincsillán át egészen a hódig és a földikutyáig terjed, a mókusfélék családja
mindössze 285 fajt számlál, többségük erdôlakó, fán élô, kis méretű rágcsáló. Igaz, ebbe a családba tartoznak az ürge és rokonai is (mormota,
prérikutya), melyeket „földimókusnak” is szoktak nevezni, sôt a repülômókusok is, amelyek a testük két
oldalán lévô bôrlebeny kifeszítésével
képesek siklani fáról fára.
Az európai mókus Európában és
Ázsiában elterjedt, délen a Földközitengerig, északon Skandinávia északi
részéig, keleten pedig Kínán át a
Koreai-félszigetig. Angliában (a Britszigeteken) is ôshonos volt a vörös
mókus, de a 19. század végén betelepítették az észak-amerikai szürke
mókust (Sciurus carolinensis), amely
nagyobb testével, agresszívebb viselkedésével fokozatosan kiszorította
szinte mindegyik élôhelyérôl a gyen-

gébb, szelídebb európai fajt. Egyedül
Skóciában maradt fenn egy szigorúan
ôrzött és védett vörösmókus-populáció. A szürke mókus lassan terjed
Nyugat-Európa irányából kelet felé, és
félô, hogy elôbb utóbb Magyarországon is megjelenik ez az invázív,
nemkívánatos faj. Külsôleg nagyobb
testmérete és szürke színű bundája
alapján különböztethetô meg legkönnyebben, más tekintetben a mi
mókusunkhoz nagyon hasonló.
A vörös mókus szôrzete sohasem
egyszínű szürke, bár a vöröstôl eltérhet: lehet világosabb vagy sötétebb
barna, majdnem egészen fekete,
esetleg sárgás. A hasoldal mindig
világosabb, mint a háta. Bundája
télen és nyáron is különbözhet: nyáron világosabb, télen sötétebb, sűrűbb, elsôsorban a farkon. A farok
szôrzetét és a fülön lévô kis hegyes
pamacsot is évente levedlik a mókusok, és nyár végén kezdik növeszteni a hosszabb, dúsabb téli szôrzetet.
A hím és nôstény példányokat a szí-
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nezet alapján nem lehet elkülöníteni,
csak az ivarnyílások közvetlen megtekintésével.
A mókusok télire fagymentes búvóhelyül fészket építenek, kevesebbet
mozognak és a nyáron felhalmozott
zsírszöveteiket égetik, de valódi téli
álmot nem alszanak. Ha bôséges
táplálékforrásuk van, akkor nyáron
elôszeretettel eldugdossák a mogyorót és a diót, de kevés tanulmány
van arra, hogy erre mennyire emlékeznek és vajon célzottan vagy csak
véletlenszerűen találják meg télen a
magvakat. A téli túlélésük leginkább
a nyáron felépített zsírraktáraiktól
függ, illetve a téli fagyok súlyosságától, amely jelentôsen megtizedelheti
a legyengült mókusállományt.
A mókus párzási idôszaka tavaszra
és nyár elejére esik, a nôstény egy
hónapnyi vemhesség után hozza
világra 4-5 kicsinyét a korábban
magasan a fákra épített fészkében.
Több fészket is épít, így veszély vagy
zargatás esetén gyorsan áttelepíti
csupasz és zárt szemű kölykeit egy
másik fészekbe. A mókus a fészekbe
mindig alulról mászik bele, így az
ilyen alkotmány ebben különbözik a
madarak fészkétôl. A kicsinyek körülbelül tizennyolc hetes korukra nônek
fel és hagyják el anyjukat, tizenegy
hónaposan már ivarérettek. Ha az
elsô telet túlélik, akkor kifejletten átlagosan három évig élnek.
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