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Itt a nyár: újra indulás kérdôjelekkel. Ezt sem
gondoltuk volna, hogy a tavalyi furcsa nyár 
után lehet még folytatás. Ôsszel a nyári re- 
kordszezon után jöttek az ismételt korláto- 
zások. Kijárási tilalom, gyülekezési korlátozá-
sok, esküvôket, temetéseket csak nagyon 
szűk körben ren dezhettünk, nem látogathattunk
sport ren dezvényeket, mozikat, színházakat.
Így ment el a tél, a Kará -
csonyt csendesen, szűk
családi körben ünnepeltük,
nem látogathattuk meg a
távolabb élô szeretteinket.
Mindezt nehezen, és egyre
nehezebben éltük meg,
közben gyermekeink otthon
on-line oktatással sajátítot-
ták el a tanagyagot. Minden
nap szorongva figyeltük a
statisztikai számok alakulá-
sát, döbbenten láttuk, hogy
több mint száz beteg esik
ennek a borzalomnak áldo-
zatául.  
Arról nem is beszélve, hogy
a tél végén, a tavasz kezde-
tén tetôztek a számok, és
szívósan tartották magukat.
Az embereket nagyon megviselték a korlátozá-
sok, azokat egyre kevésbé tartották be, ami szin-
te társadalmi vitát váltott ki a szabályokat betartók
és azokat feleslegesnek tartók között.
Fokozódott a vita, amikor tavaly decemberben
megérkeztek az elsô vírus elleni injekciók, és
azokat elkezdték a regisztráltak számára be- 
adni. Miért olyant? Miért azoknak akik kapták?
Egyáltalán miért? Azt gondoltuk, hogy majd ez is
elcsendesedik, de nem – sôt!
Amikor megérkeztek a kínai és orosz vakcinák,
tovább fokozódott a vita. Mindenkinek volt véle-
ménye, ami természetesen lehet, csak éppen
nem figyeltünk a szakemberekre, akik erejüket
megtöbbszörözve tették a dolgukat. Innen ez
alkalommal is köszönöm mindnyájuknak, Isten
áldja Ôket! Most itt tartunk, hogy mód van a kor-

látozások enyhítésére, ami azért legyünk ôszin-
ték azoknak is köszönhetô, akik felvették az oltá-
sokat, és remélhetôleg lesz nyár, lesz turisztika, a
Balatonnál biztosan, persze, ha továbbra sem
leszünk kellô módon óvatosak, és mert kisütött a
nap, már maszkot azért sem hordunk, és sértô-
nek tartjuk, ha erre emlékeztetnek bennünket,
még baj is lehet. Ugye azt senki sem szeretné.

Április 24-vel megnyithat-
tak a vendéglátó teraszok,
amit nálunk szép számú
vendéget, jó idôt, és per-
sze kurucos ellenállást
(maszk, illetve távolság tar-
tás mellôzése) hozott.
Aggódom, a szabályokat
betartókért és a be nem
tartókért, mindnyájunkért.
Ag gódom a szezonért és 
a Balatonért, mert ha va-
lamilyen borzalom követ-
keztében nem lenne, nem
lehetne szezon, akkor az -
tán lehet otthon ülve és a
képeket nézve elmélkedni,
hogy mi is történt. Isten
ments, hogy így legyen.
Szinte mindenkinek van

már a közvetlen környezetében, aki rosszul járt 
a vírus okozta fertôzéstôl, rájuk is gondoljunk, ha
valamit hirdetünk.
De mit is remélünk a 2021-es nyártól? Többet,
szebbet, mint tavaly, hiszen készültünk, készü-
lünk a szezonra, többszáz millió forint értékben
fejlesztettük mind az öt strandunkat, megújul, és
ismét üzemelni fog a csúszda, négy utcánk bur-
kolata újult meg a község központban. Meg -
kezdôdött a Kisvasút épületének felújítása, új
esôbeálló lesz Imre-majorban, vasútállomás épül
Csiszta-fürdôn.
Úgy gondolom, mi megtettük, amit lehet, most a
helyi vállalkozókon a sor, mert vendég az bizto-
san lesz, hívjuk, várjuk Ôket szeretettel, jöjjenek,
és vigyázzanak magukra, és vigyázzanak ránk.

(Lombár Gábor)

KÖSZÖNTJÜK A SZÁZHUSZONÖT ÉVES BALATONFENYVEST!

fenyvesi_május_fenyvesi_október.qxd  2021.05.04.  7:51  Page 1



FENYVESI ÚJSÁG MÚLTUNK TÜKRE 2021. MÁJUS

2

EGYHÁZAK
Római katolikus egyház

Balatonfenyvesen, az Árpád-házi
Szent Erzsébet plébániatemplom-
ban szentmise áprilistól vasárnap
8.00-kor. Cím: Balatonfenyves,
Kölcsey Ferenc utca 79.
Balatonfenyves-alsó, a Szűz Mária
Szent Szíve-templomban szentmi-
se 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 elérhe-
tôségek egyikén, vagy személye-
sen a szentmisék után. Az aktuális
és a pünkösdi ünnepi miserend
megtalálható a Balatonkeresztúr-
Balatonfenyves Plébánia honlapján: 
https://balatonkeresztur.plebania.hu/

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!

GYÁSZJELENTÉS
Balatonfenyves ikonikus keres-
kedôje, Potecz Gyula, életének
95. évében, 2021. április 7-én
eltávozott az égi angyalok közé.
Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik részvétet nyilvánítot-
tak, és akik elkísérték utolsó
útjára. Nyugodj békében Gyula
bácsi, emléked megôrizzük!

A Gyászoló Család

Júniusi számunk lapzártája
2021. május 31.

A Balatonnagybereki Állami Gaz -
daság a Balatontól délre körülbelül
20.000 holdat kezel. Több üzem-
egységbôl áll, az igazgatóság Ba   -
la ton fenyvesen van, személyzeti
mun kaügyi, termelési, üzemgazda-
sági, ál lat tenyésztôi, könyvelési,
pénztár, párttitkárság, szakszerve-
zeti osztályokkal. 
A személyzeti osztály vezetôje Nagy
József, kb. 60 éves, volt munkás.
Párt tag, de nem rosszindulatú em -
ber. A munkaügyi osztály vezetôje
Dudás József, 25 éves szôke fiatal-
ember, vad kommunista. A termelé-
si osztály vezetôje Kelemen István,
nem párttag, rendes ember, ugyan-
csak az üzemgazdasági osztály
vezetôje Borka Lajos. Az állatte-
nyésztési osztály vezetôjét, Gothard
Lajost, pártonkívülisége miatt állan-
dóan üldözik. A könyvelési osztály
vezetôje Máté Jenô, igazgató volt
az Esterházy birtokon, aki ismert
nyilas múltját elnézést nem ismerô
kommunistasággal igyekszik palás-
tolni és jóvátenni. Pénztárnoknô
Szapali Éva, nem párttag. A párttag-
ság vezetôje nem rosszindulatú,
neve Beck Jó zsef, annál vadabb
kommunista Ko vács Márton, a
szakszervezeti titkár. 
Az igazgatóság alá tartozó üzem-
egységek közül Pusztaszent györ -
gyön gabonát és takarmányt, Im -
remajor ban kertészeti növényeket,
zöldséget (ez téves állítás – valóban
oda tervezték a Kertészetet, de az
ehhez nem megfelelô talajadottsá-
gok miatt itt nem lehetett a kiszol -
gáló lakótelepet felépíteni, így ez a

gazdasági egység a falu közvetlen
határába, a Kossuth Lajos utca, illet-
ve a Vízház mögötti, onnan délre
esô területre került. – B. P.), a Pál -
majorban ipari növényeket termel-
nek. /…/ 
A sertéstelepen éjjel-nappal dolgoz-
nak, amikor a vezetôségnek éppen
eszébe jut. Az éjjeli munkáért ciga-
rettát kapnak, mint téglarakodásért
például.
Igen jó nyaralt Kundpusztán egy 30
éven felüli cigány, aki nem volt a
rabokkal különösen szigorú, csak
arra fektetett súlyt, hogy a rabok
„szakaszvezetô úrnak” szólítsák.
Nagyon tetszett a rabôr úrnak a híz-
lalás, de még jobban az inventár (a
raktár – átvitt értelemben használva
szót –, tulajdonképpen sertésól).
Rábeszélt egy csomó rabot, hogy
lopjanak malacokat és süssék meg
együtt. Heteken keresztül nem tud-
tak rájönni, hogy ki lopja a malaco-
kat, de egy alkalommal, amikor a
cigánynak nem ízlett a legutóbb
lopott malac és a hizlaldához hívta
egyik cinkostársát, hogy megmutas-
sa neki, hogy melyik fajta malacból
lopjon legközelebb, egy malacke -
zelô meghallotta a beszélgetést és
véget vetett a „cigánypecsenyének”.
1952 augusztusában történt ez és a
cigány azóta eltűnt a teleprôl. 
A terv sikertelenségét mutatja, hogy
az állatlétszám 1952 augusztusá-
ban 8000 darab volt, pedig a terv
elôírása szerint 1952 végéig el kelle-
ne érniük a 12000 létszámot. A terv-
be egyáltalán nem kalkulálták be a
járványokat, a sertésvészt. A nagy

KÖMI a Berekben
Balatonfenyves határában, a Nagyberek területén 1952 januárjában
nyitotta meg Rákosi diktatúrájának egyik legnagyobb internálótábo-
rát. 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 dokumen-
tum, visszaemlékezés, amelyek az eddiginél pontosabb képet rajzol-
nak közös históriánknak errôl a feketekeretes fejezetérôl. A tiszt- 
viselô, 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 Arcchívumban ôrzött dokumentumból idé-
zünk alább részleteket. Az anyag címe: Conditions and Personalities
et the BALATON-NAGYBEREK Sovhoz. A riportalany 1952 szeptem-
berében szökött át Ausztriába. Ez a közlemény második, befejezô
része.
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Gyógyszertárak 
ügyeleti rendje:

2021. május 3–9.
Turul Gyógyszertár,

Balatonfenyves

2021. május 10–16.
Magyar Korona Gyógyszertár,

Balatonlelle

2021. május 17–23.
Három Királyok Gyógyszertár,

Balatonboglár

2021. május 24–30.
Mária Gyógyszertár, Balatonlelle

2021. május 31–június 6.
Arany Kígyó Gyógyszertár,

Balatonboglár

2021. június 7–13.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár,

Fonyód

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

2021. MÁJUS MÚLTUNK TÜKRE FENYVESI ÚJSÁG
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Balatonfenyves Község 
Önkormányzat Polgármesteri

Hivatala

8646 Balatonfenyves, 
Kölcsey u. 27. 85/560-158,  

balatonfenyves@balatonfenyves.hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfô 8:00–12:00,   

13:00–16:00 óráig
Kedd 8:00–12:00 óráig
Szerda 8:00–12:00,   

13:00–16:00 óráig
Csütörtök 8:00–12:00 óráig
Péntek 8:00–12:00 óráig

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

szárazság következtében nyáron
nem volt a disznóknak pocsolyájuk,
ami nagyban hozzájárult a sertés-
orbánc nagy pusztításához, külö-
nösen Kundpusz tán. 1952 július 
és augusztus havában 600 darab
120-150 kgos hízó pusztult el.
Az igazgatóság ugyan betervezte a
szaporodást, hogy egy anyakocá-
nak feltétlenül háromszor kell egy
évben malacoznia, alkalmanként 
10 malacot, amibôl legfeljebb kettô
pusztulhat el, de nem számoltak
azzal, hogy a folyamatban lévô épít-
kezés nem készül el idôre. Ennek
folytán elôfordult, hogy az anyako-
cák a mezôn malacoztak meg és az
állatkezelô a kötényében hordta
haza a kis állatokat. Az eredmény,
hogy 10 malacból legfeljebb kettô
maradt meg. A Feketeakol-major-
ban ilyen esetért az állatkezelô
Szabó Istvánt 400 forintra büntették. 
Természetesen a szállítási elôírást
nem tudták teljesíteni ilyen gazdál-
kodás mellett, a szállítások erôsen
csökkentek. 1952 májusában le -
szállítottak 300 darab 130-150 kilós
hízót, júniusban ugyanennyit, míg
júliusban csak 180 darabot. A szállí-

tásokat Kaposvárra állítólag a hon-
védség részére irányítják.
Mindhárom pusztán új épületeket
építenek, ólakat és etetôket, melyek
korszerűek, tiszták, jól szellôztethe-
tôk, csak szeptemberig még víz és
villany nélkül voltak. Az épületek
elôtt kerítéssel körülvett betonos
etetôk vannak, betonlyukkal. 
A gazdaság alakításánál 1949-ben
(ez a pusztaszentgyörgyi gazdaság
alapításának éve – B. P.) megjelent
Rákosi Mátyás és elôadta, hogy
ebbôl a nádas, ingoványos terület-
bôl mintagazdaságot csinálnak.
Azóta a megszökött munkások
helyét rabokkal kénytelenek betöl-
teni és Rákosi nem látogat újra el a
telepre, hogy megmutathassák neki
az orosz rendszerű mintagazdaság
„eredményeit”.
A sertéstelep legveszedelmesebb
kommunistája Csendes Lajos, aki
1952-ben 6 hónapos tanfolyamon
volt, hogy az állatgondozói tisztsé-
get felcserélje az állatorvosi diplo-
mával. Gondosan figyeli a munká -
sok magánéletét, ha valakit temp-
lomba lát bemenni, azonnal jelenti.
Csendes havi fizetése 1.200 forint.

Ennyi maradt Kund-pusztából
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Szolgáltatás

Kócsa Mátyás ács-állványozó mes-
ter vállalom régi tetôk felújítását, új
tetôszerkezetek ácsolását, fedését,
valamint belsô burkolást és gipsz-
kartonozást, kerti pihenôk, tera-
szok, kocsibeállók elkészítését.
Balatonfenyves, 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 
tárgyai értékének megállapításá-
ban, értékesítési tanácsadással, díj-
talan ki  szállással. Telefon: +36
30/939-1039 Bózsing György, Dráva
utca 70.

Pernecz József ács-állványozó vál-
lalja régi tetôk felújítását, belsô tetô-
terek, falak burkolását, teraszok,
tornácok, autóbeállók, pavilonok
készítését. Tel.: +36 70 347-0951

Pári Tamás villanyszerelô vállalom:
lakóépületek, üzletek és egyéb
gyengeáramú munkálatait! Ingye -
nes árajánlat-készítés! Telefon: +36
30/677-7634, e-mail: kucko96@ 
vipmail.hu

Festés-mázolást, hôszigetelést, fű -
nyírást vállalok. Tel.: +36 30/296-
4189

Ha kerttel akad gondja, Schurcz
megoldja! Kertépítés, kertfenntar-
tás, veszélyes fa kivágás. +36
30/432-7073

Villanybojlerok javítása, tisztítása,
mosógépek, mosogatógépek, elek -
tromos háztartási gépek javítása.
Kránicz István +36 30/904-4527
Balatonfenyves. Hétvégén is.

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

Fenyvesi Peca Pont 8646 Bala  - 
ton  fenyves, Vörösmarty u. 43.,
www.fenyvesipecapont.hu, telefon:

+36 20/258-8600 Élôcsalik, etetô-
anyagok, horgászbotok, szerelé-
kek, horgászfelszerelések.

Kerékpár szerviz – Fahrrad Repa ra -
tur 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 -
tésszerelés. Vörös Gábor. Tel.: +36
30/261-6308

Mihalecz Tibor szobafestô, mázoló.
Telefon: +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, re -
dônyök, szúnyoghálók, párkányok
értékesítésével foglalkozunk, vala-
mint beépítéssel is! Várjuk a kedves
érdeklôdôket. Címünk: Balaton -
keresztúr, Iskola u. 2. (gyógyszertár
mellett) Tel.: +36 70/416-9836

Lakóépületek, nyaralók elektromos
hálózatának teljes körű építését, fel-
újítását, javítását vállalom, korszerű
életvédelmi és biztonságtechnikai
megoldásokkal. Nagy József, vil-
lanyszerelô, műszerész. Tel.: +36
50/123-2107. 
E-mail: jovillinfo@gmail.com. 
Web: www.jovill.blog.hu

Kerti munka, Gyula megoldja! Ta -
lajegyengetést, talajlazítást, terep-
rendezést, fűnyírást vállalunk 25 LE
traktorunkkal. 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.

Oktatás

Tanárnô, tanítványokat vállal mate-
matika, kémia, fizika tantárgyakból.
+36 20/540-9433

Óegyiptomi nyelvoktatás Balaton -
edericsen. Jelentkezni lehet a 
gabtak@datatrans.hu elérhetôsé-
gen.

Ingatlan

Eladó 5 db zártkerti ingatlan 
(1600 m2). Falu központjában építé-
si 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 nemdohányzó-
nak!) Fonyód, Csisztai út. Tel.: +36
30/9617-088

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

Jármű

Romantika három részre bontha- 
tó orosz horgász-vadász csónak, 
3 méteres, komplett felszereléssel
(padok, evezôk) kifogástalan álla-
potban 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,
egyenes kormányok. Áruk: 39 000–
39 000 Ft. Megtekinthetô telefonos
egyeztetést követôen, telefon: +36
20/230-3388

Balaton evezôs csónakot vásárol-
nék (fa vagy műanyagot), ha tréler
is van azzal együtt, vagy nélküle.
Telefon: +36 70/210-0553, e-mail:
b06702100553@gmail.com 

Orosz katonai gumicsónak (3,6 m)
+ evezôk + pumpa + tartozékok ki -
fo gástalan 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

Állás

Kárpitost keresek, aki balatonfeny-
vesi nyaralómban az ülôgarnitúrát
áthúzná. Tel.: +36 20/365-3148.

AP RÓ
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Vitorlások üzemeltetésére keresünk
megbízható, tapasztalt, hajózni
tudó kollégát májustól októberig.
18-99 éves korig. Érdeklôdni: +36
20/583 5358.

Dohányboltba (helyben) eladót ke -
resünk, nyári munkára, 2 műszakos
munkarendbe, érd.: +36 30/620-
4334

Segítséget keresek a reggeli órák-
ban 64 éves parkinsonos férfi mellé,
kb. napi egy órában Balatonfeny -
vesen. Telefonszám: +36 70/406
5835.

Adok-veszek

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 olajradiá-
tor. 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 sütemé-
nyes készlet, szekrény, dohányzó
asztal, 2X+-as szônyeg, XXL-es
bôrdzseki. Te.: +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 jelké-
pes összegért átadók. Érd.: +36
30/504-7194

Hűtôszekrény 120 x 50 cm, tökéle-
tes állapotú eladó. Telefon: +36
30/834-7008

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

Eladó bézs színű, 160 cm-es für -
dôkád, bézs színű talpas mosdó 
és fürdôszoba szekrény, valamint

140 cm-es franciaágy. Érd.: +36
20/9925-103

Üdülô felszámolásból eladó: fenyô-
fa étkezô asztal két paddal, bonan-
za szekrények, éjjeli szekrény, szô-
nyegek, plédek, párnák, pehelypap-
lan, ágynemű garnitúrák, függö-
nyök. Tel.: +36 70/358-7879

Eladó nagyméretű gyerekcsúszda.
Tel.: +36 20/9174-300

Eladó 1 db olasz nappali szekrény-
sor, 1 db nagyméretű franciaágy +
matrac, perzsa szônyegek, konyhai
holmik, könyvek, faliképek rendkí-
vül 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

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

Eladó karácsonyra kapott ruha -
gôzölô. Egyszer használt, kifogás -
talanul működik. Az Euronicsban 
39 999 Ft-ért kapható. Alkalmas ru -
haneműk: ing, ruha, zakó, blúz, 
stb. gôzöléssel történô vasalására.
A gôzfej fémbôl van, a rúd állítható.
3 gôzfokozat. Ára: 19 000 Ft. Tele -
fon: +36 20/590-0538

Eladó Elektrolux porzsák nélküli
kézi porszívó. 1600 W teljesítmény.
Hibátlanul működik. Átvehetô Bala -
tonfenyvesen. Ára: 7000 Ft. Telefon -
szám: +36 20/590-0538

Eladó Ford Focusra való: 185×65R14
méretű 70%-os nyári gumi felnivel
és eredeti csomagtartó. Érd.: +36
30/549-4851 telefonon

Eladó sugár gázrezsó (PB és veze-
tékes gázról működô) 2 lángos,
fehér színű, reduktorral együtt, ár:
10 000 Ft. Érd.: +36 30/620-4334

Használt, működô Zanussi hűtô-
szekrény, 240 literes (18 l fagyasztô
tér) eladó, ár: 10 000 Ft. Érd.: +36
30/620-4334

Fa festô létra, 8 fokos (erôsített)
három méter hosszú, újszerű álla-
potban eladó. Ár: 19 900 Ft. Érdek-
lôdni: +36 20/230-3388

Daewoo (koreai) benzinmotoros
házi permetezô, ÚJ! (25 literes tank,
1,5-2,5 Mpa nyomás), gyári új alkat-
részekkel eredeti csomagolásban
garanciával eladó. Ára: 29 990 Ft.
Érdeklôdni: +36 20/230-3388

Bosch porszívó, 1500 W teljesítmé-
nyű, eladó. Hibátlanul működik, tar-
tozékokkal. Ára: 12 000 Ft. Balaton -
fenyves +36 20/590-0538

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 kezelé-
sére). 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
érdeklôdôt szeretettel várunk, kez-
dôket is. Méregtelenítô légzés, nyúj-
tás, keringésjavítás, alakformálás és
jó hangulatú beszélgetés a relax
után. Egy alkalom 1000 Ft/fô/más fél
óra. Helyszín a Balaton-part (mó -
lóhoz közel), rossz idô esetén Bod -
rog utca sarka. Idôpont: hétfônként
18:30. Érdeklôdni a +36 20/451-
5229 telefonszámon.

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 találha-
tóak.

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

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

Nyomdai munkák: Ziegler nyomda Kft., Keszthely, Rezi út 3.
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Májusi 
ünnepeink
Májusra teljes pompájában ragyog a
tavasz.
Ezt a madárcsicsergôs, virágillatú,
színpompás hónapot mintegy keret-
be foglalja két ünnepünk, a hónap
elsô vasárnapján megtartott Anyák
Napja, utolsó vasárnapján pedig a
Gyermeknap.
Míg élt, anyai nagyapám egy-egy
szál virággal köszöntötte nemcsak
nagyanyámat, hanem lányait, me -
nyeit, sôt, még a szembe szomszéd-
ban lakó fiatalasszonyt is, hálája je -
léül a gyermekekért, akiket láthatott
felnôni, segített felnevelni. Náluk
gyűltünk össze ilyenkor, május ele-
jén, befutott mindegyik család, örül-
tünk egymásnak, az együttlétnek, a
tavasznak. 
Töb mint egy évtizede immár kettôs
szerepben, anyaként és gyermek-
ként készülök mindkét vasárnapra,
hogy azokkal tölthessem, akik a leg-
fontosabban számomra, akik kitöltik

gondolataimat, akiket féltek, akikre
vigyázok, s akikben tükörként idôn-
ként magamat is látom.
Örüljünk hát egymásnak: anyáink-
nak, nagyanyáinknak, annak, hogy
anyák lehetünk, adjunk hálát, hogy

gyermekeink lehetnek s legyünk
hálásak, míg gyermekek lehetünk! 
Boldog májusi vasárnapokat, szere-
tet teli Anyák Napját és örömteli
Gyermeknapot mindenkinek!

Soltész Berta
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A közönségesen „nyárfának” hívott
fák valójában egy csaknem száz
fajból álló növénynemzetség, lati-
nul Populus, amelyek földgolyónk
északi féltekéjén, a mérsékelt ég -
hajlati övben ôshonosak. Kevesen
tudják azt is, hogy mindannyian 
a fűzfafélék családjába tartoznak
(Salicaceae), tehát a fűzek és a
nyárak valójában rokon növények.
Közös jellemzôjük, hogy leveleik
egyszerűek, tagolatlanok, és virág-
zatuk lelógó, barkaszerű, színes
szirmok vagy fejlett csészelevelek
nélkül. Különbség viszont, hogy
míg a fűzek barkáit rovarok poroz-
zák be (a levélzet elôtt megjelenô,
az ágakon sorban ülô kis „szôrös
gombócok” közkedvelt jelei a ta -
vasz megérkeztének), addig a nyár -
fák szöszös virága szélporozta, és
sokan allergiásak is a virágzó nyár-
fák körül szállingózó fehér pama-
csokra. 
A fűzfák és a nyárak egyaránt az
ipar által kevésbé értékelt, ún. „pu -
hafákhoz” tartoznak, amelyek ter-
mészetes élôhelyeiken a folyók
mentén puhafaligetet alkotnak.
Kér gük jellegzetes kémiai anya -
gokat tartalmaz: a nyárfákéból 
(Po pulus) a populint, a fűzekébôl
(Salix) a szalicint vonják ki: ez utób-
bi származéka a befôzéskor tartósí-
táshoz használt háztartási szalicil,
illetve elôször belôle állították elô a
közismert gyulladásgátló aszpirint
(acetilszalicilsavat) is.
A nyárfák számos termesztett válto-
zata közül kiemelkedôen népszerű
és elterjedt a jegenyenyár. Ez, má -
sik nevén lombardiai nyár, tudomá-
nyos nevén Populus nigra ‘Italica’,
valójában a fekete nyár (Populus
nigra) eredetileg Olaszországban
gyakori változata, amely távolról
feketének tűnô, repedezett kérgé-
rôl kapta a nevét. Népszerűségét
szokatlanul gyorsan és magasra
növô tulajdonságának köszönheti:
25-30 méteres, oszlopszerű megje-
lenését 10-12 év alatt elérheti, igaz

utána többnyire néhány éven belül
különbözô betegségek miatt, fô -
ként farontó gombák és bogarak
következtében elveszti tartósságát,
korhadni kezd és sokszor magától
összeroskad. Mivel a mediterrán
régióból származik, elviseli a forró,
száraz nyarakat, és élôhelye iránt 
is viszonylag igénytelen, ezért elô -
szeretettel ültetik fasornak az utak
mellé. Balatonfenyvesen is a Köl -
csey utca mentén, a vasútvonalat
sokáig szegélyezte egy látványos
jegenyenyárfasor, és a Fonyódliget
mentén vezetô 7-es út mellett is a
halastavaknál sokáig gyönyörköd-
hettünk a szép jegenyékben. 
Alexander von Humboldt (1769–
1859), a nagy német természettu-
dós, akinek a növényföldrajz és a
geobotanika tudományát köszön-
hetjük, még úgy gondolta, hogy a
jegenyenyár Amerikából, a Missi -
ssippi partvidékérôl származik, míg
John Forbes Royle (1798–1858)
Indiában élô angol botanikus a
Himalája környékét vélte származá-
si helyének. Mindketten úgy gon-

dolták, hogy ezekrôl a helyekrôl
került a különleges fafajta Itáliába,
ahol meghonosodott, majd Milánó
vidékérôl terjedt el Európában.
Tekintve, hogy az alapfaj – a fekete
nyár – eurázsiai elterjedésű és
elterjedési területe messze nem éri
el a Himaláját, ma már úgy gondol-
juk, hogy a jegenyenyár minden
bizonnyal sem a Mississippi vidé-
kérôl, sem a Himalájából nem
érkezhetett.
A többi fűzféléhez hasonlóan a
nyárfák is „tarackosodnak”, azaz
gyökereikbôl induló oldalhajtások
révén is terjednek. Emiatt a művelt
szántóföldeken gyakran problémát
okoz az út szélére ültetett jegenye-
nyárfasor, és a gyümölcsösökben
is kiszoríthatja tarackjaival a gyü-
mölcsfákat. Mindez az alkalmatlan-
kodás azonban eltörpül az utak
mentén sorakozó és a magasba
tornyosuló jegenyefasor lenyűgözô
látványa mellett.
A hátlapon a Polgármesteri Hivatal
elôtti parkban, a Kölcsey u. 27. sz.
alatti öreg jegenyenyár látható.

JEGENYENYÁR
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).
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