
BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXVIII. évfolyam    2021. JÚNIUS

Pandémián innen, és túl… Ahogy már újra szóba
állhatunk egymással, természetesen a vírus elmúlt
majd másfél esztendeje ez az egyik vezetô téma.
Szinte mindnyájunknak vannak ismerôsei, rokonai,
barátai, akik megszenvedték ezt az idôszakot, van-
nak, akik barátaik, rokonaik, szeretteik valamelyikét
elvesztették. A világ járvány kezelése mindig is
beszéd téma volt, és hát ugye magyarok vagyunk,
így ehhez a helyzethez, ehhez ne értenénk? Mi
mindenhez értünk, fôleg, ha ahhoz semmi fele -
lôsségünk, kötelezettségünk
nem kapcsolódik. Veszély -
helyzet, lakhelyelhagyási kor-
látozás, ön kén  tes karantén,
utazási korlátozások… Kijárási
tilalom estére, éjszakára.
A vendéglátók és szolgáltatók
nem nyithattak ki, volt olyan
idôszak, amikor a benzinkuta-
kon, és élelmiszer üzleten,
valamint gyógyszertárakon kí -
vül nem voltak üzletek nyitva.
Az éttermekbôl rendelhettük az
ételt, meg mindent, amire úgy
éreztük, hogy szük ségünk van.
Nem mehettünk moziba, szín-
házba, foci meccsre, egyálta-
lán sehová. Gyermekeink ott-
hon tanultak távoktatásban, ez
erôsen igénybe vette ôket, szüleiket, de a peda-
gógusokat is.
Sok olyasmit kellett megtanulnunk, amit addig nem
csináltunk, hiszen erre a kórra nem volt bejáratott
protokoll. Honnan is lett volna! Együtt tanultuk meg
kezelni a helyzetet.
Sajnos sokakat elvesztettünk, akik nagyon hiá-
nyoznak az életünkbôl. Reménykedünk, hogy ilyen
mértékű áldozata már a járványnak nem lesz.
Úgy telt el a múlt esztendôben a nyár, hogy nem
voltak rendezvényeink, nem voltak kiállítások a Köz -
ségházán, és nem ünnepelhettünk a tavalyi Szent
István nap után közösen, megtanultunk az internet
segítségével kapcsolatot tartani, megtanultunk
online konferenciákat rendezni, szervezni, és azo-
kon részt venni. Meg kell mondjam, ez a gyakorlat
akár –  legalább  részben – meg is ma rad hatna, sok
idôt is meg tudnánk spórolni a rendezvényeken
való személyes részvétellel szemben.

Persze gazdaságilag is megviselte az embereket,
de a településeket is a különbözô adók és más
bevételi lehetôségek eltörlése, melyek a balatoni
településeket lényegesen nagyobb mértékben
érintették, hiszen nálunk vannak olyan tételek 
(vendéglátó elôkertek, terasz díjak) amelyek
másutt nem jelentkeztek. Fegyelmezett gazdálko-
dással, a költségvetés feszes tervezésével, követ-
kezetes betartásával ezen is túl lendültünk a múlt
esztendôben. Mivel a tavalyi sikeres nyár után

ismét komoly növekedés mutat-
kozott, a vírus terjedésében
szeptembertôl ismét otthon ta -
nultak gyermekeink, és további
korlátozás lépett életbe, de
talán most, amikor már az oltot-
tak száma meghaladta az 5 mil-
liót, bízhatunk benne, hogy
további hullám nem lesz, vagy
ha mégis, annak intenzitása
nem lesz oly erôs, mint az elôzô
hullámé.
Közben mint a Balatoni Szö -
vetség elnöke több levélben is
kértem a Miniszterelnökséget
vezetô minisztertôl, hogy talál-
junk megoldást az önkormány-
zatok kiesô bevételeinek vala-
milyen módon való pótlására, 

s erre van is remény. Program jaink megint lesznek,
a partnerként velünk tevékenykedô KULTKIKÖTÔ
ezen a nyáron is minôségi rendezvényeket igyek-
szik produkálni. 
Közben fejlesztünk, elkészült az MTÜ (Magyar
Turisztikai Ügynökség) III-IV üteme mind az öt sza-
bad strandunkon, valamint befejezôdött az óriás
csúszda felújítása, üzembe állítása. A három pro-
jekt valamivel több mint 300 millió forintba került,
közben a községközpontban 30 millió forintért öt
utca (Fráter, Nádasdi, Perényi Eötvös és Eperjesi)
burkolat felújítása történt meg. Láthatják, hogy
folyik a Kisvasút épületének rekonstrukciója is,
szintén több mint 300 millió forintért.
Közben pályázatokat készítünk, tesszük a dolgun-
kat. Mert nyár biztosan lesz, sok-sok vendéggel, 
s nekünk az a dolgunk, hogy minden esztendôben
új fejlesztésekkel várjuk ôket, most, hogy talán túl
vagyunk a nehezén… (Lombár Gábor)

KÖSZÖNTJÜK A SZÁZHUSZONÖT ÉVES BALATONFENYVEST!
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Szolgáltatás

Kócsa Mátyás ács-állványozó mester válla-
lom régi tetôk felújítását, új tetôszerkezetek
ácsolását, fedését, valamint belsô burkolást
és gipszkartonozást, kerti pihenôk, tera-
szok, kocsibeállók elkészítését. Balaton -
feny ves, Rákóczi u. 2., tel.: +36 30/387-
6573

Számítógépek javítását, karbantartását vál-
lalom. Orbán János +36 70/9-8301

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

Legyen tisztában értékeivel! nagy tapaszta-
lattal, becsüsi végzettséggel, helyi lakos-
ként segítek régi tárgyai értékének megálla-
pításában, értékesítési tanácsadással, díjta-
lan kiszállással. Telefon: +36 30/939-1039
Bózsing György, Dráva utca 70.

Pernecz József ács-állványozó vállalja régi
tetôk felújítását, belsô tetôterek, falak bur-
kolását, teraszok, tornácok, autóbeállók,
pavilonok készítését. Tel.: +36 70/347-0951

Pári Tamás villanyszerelô vállalom: lakó-
épületek, üzletek és egyéb gyengeára- 
mú munkálatait! Ingyenes árajánlat ké- 
szítés! Telefon: +36 30/677-7634, e-mail:
kucko96@vipmail.hu

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

Ha kerttel akad gondja, Schurcz megoldja!
Kertépítés, kertfenntartás, veszélyes fa kivá-
gás. +36 30/432-7073

Villanybojlerok javítása, tisztítása, mosógé-
pek, mosogatógépek, elektromos háztartá-
si gépek javítása. Kránicz István +36
30/904-4527 Balatonfenyves. Hétvégén is.

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

Fenyvesi Peca Pont 8646 Balatonfenyves,
Vörösmarty u. 43., www.fenyvesipeca
pont.hu, tel.: +36 20/258-8600 Élôcsalik,
etetôanyagok, horgászbotok, szerelékek,
horgászfelszerelések.

Kerékpár szerviz – Fahrrad Reparatur Ba -
latonfenyves, 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, fűtéssze-
relés. 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 esetleg vál-
tástakarításra. +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! Vár -
juk a kedves érdeklôdôket. Címünk: Ba -
latonkeresztúr, Iskola u. 2. (gyógyszertár
mellett) Tel.: +36 70/416-9836

Nyílászárók, redônyök, szúnyoghálók be -
építése, javítása kedvezô áron, ingyenes
felméréssel. Telefon: +36 30/305-6287,
www.balaton-redony.webnode.hu

Lakóépületek, nyaralók elektromos háló -
zatának teljes körű építését, felújítását, javí-
tását vállalom, korszerű életvédelmi és 
biztonságtechnikai megoldásokkal. Nagy
József, villanyszerelô, műszerész. Tel.: +36
50/123-2107. E-mail: jovillinfo@gmail.com.
Web: www.jovill.blog.hu

Kerti munka, Gyula megoldja! Talajegyen -
getést, talajlazítást, tereprendezést, fűnyí -
rást vállalunk 25 LE traktorunkkal. Tele -
fonszám: +36 30/235-3102

Víz, szennyvíz hálózat szerelése és javítása,
fűtésszerelés. Hétvégén is. Ingyenes ár -
ajánlat. Telefon: Mózer Tibor, +36 20/937-
0218, +36 30/370-3364

Fotóst keres? Legyen szó esküvôrôl, csalá-
di fotózásról, kreatív portréról vagy bár-
milyen jelentôs esemény fényképes meg-
örökítésérôl, keressen bizalommal! Ják -
falvi Beáta. Érdeklôdés és megrendelés: 
e-mail: photography0105@gmail.com, tele-
fon: +36 30/973-3891

Oktatás

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

Óegyiptomi nyelvoktatás Balatonedericsen.
Jelentkezni lehet a gabtak@datatrans.hu
elérhetôségen.

Ingatlan

Eladó 5 db zártkerti ingatlan (1600 m2). Falu
központjában építési telek (2400 m2). Tel.:
+36 30/863-9293

Balatonfenyvesen kertes házban emeleti,
bútorozott lakrész hosszú távra kiadó. Érd.:
+36 20/540-9433

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

Debreceni Ingatlanügynökség eladó háza-
kat, nyaralókat, telkeket keres ügyfelei
részére. Érdeklôdni: Dobrossy Zoltán Ba -
latonfenyvesi nyaraló tulajdonos ügyveze-
tônél. Telefon: +36 30/841-4789, e-mail:
dobrossyzoltan@gmail.com

Jármű

Romantika három részre bontható orosz
horgász-vadász csónak, 3 méteres, komp-
lett felszereléssel (padok, evezôk) kifogás-
talan 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 tele-
fonos egyeztetést követôen, telefon: +36
20/230-3388

Balaton evezôs csónakot vásárolnék (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 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

Állás

Kárpitost keresek, aki balatonfenyvesi nya-
ralómban az ülôgarnitúrát áthúzná. Tel.:
+36 20/365-3148

Vitorlások üzemeltetésére keresünk meg-
bízható, tapasztalt, hajózni tudó kollégát
májustól októberig. 18-99 éves korig. Ér -
deklôdni: +36 20/583-5358

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

Adok-veszek

Eladó 1 db forgótárcsás mosógép, 1 db
centrifuga új állapotban, 1 db gáz szieszta
palackos, 1 db fa csónak 1 pár evezôvel, 
1 db olajradiátor. Tel.: 85/360-399

Eladó 2 db heverô, 2+1+1 darabos ülôgar-
nitúra, 1 db gáztűzhely, 1 db akasztós szek-
rény, 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
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Eladó kenyérsütô, rozsdamentes edény-
készlet (16 db-os), 12 személyes evôesz-
köz, Zsolnay süteményes készlet, szekrény,
dohányzó asztal, 2X+-as szônyeg, XXL-es
bôrdzseki. Tel.: +36 20/445-9730

Fenyvesen eladó: 1 db kéményes gázkon-
vektor 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 álla-
potú eladó. Telefon: +36 30/834-7008

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

Eladó bézs színű, 160 cm-es fürdôkád,
bézs színű talpas mosdó és fürdôszoba
szekrény, valamint 140 cm-es franciaágy.
Érd.: +36 20/992-5103

Üdülô felszámolásból eladó: fenyôfa étkezô
asztal két paddal, bonanza szekrények,
éjjeli szekrény, szônyegek, plédek, párnák,
pehelypaplan, ágynemű garnitúrák, függö-
nyök. Tel.: +36 70/358-7879

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

Eladó 1 db olasz nappali szekrénysor, 1 db
nagyméretű franciaágy + matrac, perzsa
szônyegek, konyhai holmik, könyvek, fali-
képek rendkívül olcsón. Tel.: +36 30/309-
5121

Italy style tolóajtós gardróbszekrény 4 db
plusz polccal 239 x 203 x 60 eladó, irányár
130 000 Ft. Érd.: +36 20/471-7225

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, 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 por-
szívó. 1600 W teljesítmény. Hibátlanul
működik. Átvehetô Balatonfenyvesen. Ára:
7000 Ft. Telefonszám: +36 20 590 0538

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

Eladó sugár gázrezsó (PB és vezetékes
gázról működô) 2 lángos, fehér színű,
reduktorral együtt, ár: 10 000 Ft 

Használt, működô Zanussi hűtôszekrény,
240 literes (18 l fagyasztó tér) eladó, 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. Érdeklôdni: +36 20/230-3388

Daewoo (koreai) benzinmotoros házi per-
metezô, 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

Vásárolnék forgótárcsás mosógépet. Tel.:
+36 20/215-4573

Balatonfenyvesen eladó: 25 kg-os benti
gyermekhinta: 10 000 Ft, bili: 500 Ft, csepp-
mentes tanuló pohár: 800 Ft, nyári lány
ruhacsomag: 10 000 Ft, 9-18 kg Römer
Eclipse autósülés: 9000 Ft, nyári szandá-
lok, cipôk, kislánynak 19-26 méretig, forma-
bedobós járássegítô: 2800 Ft, Villám
McQueen kisautó, csak bent volt használ-
va: 3000 Ft, fenyô vitrin 34x78x180 cm: 
15 000 Ft. Alkudni lehet. Tel.: +36 20/289-
9746

Szépség / Egészség / Sport

Szeretettel várok minden szépülni vágyó
Hölgyet, Fonyódon az Ady Endre u. 7.
szám (cipôbolt mellett) alatti Angelit szép-
ségszalonba. Anti-aging kezelések, 3D
műszempilla építés, alkalmi smink, szôrte-
lenítés, Plasma G kezelés (hegek, striák,
aknék és rosaceás területek kezelésére).
Hétfôtôl szombatig 9–18:00-ig bejelentke-
zés a +36 70/515-5463 telefonszámon
vagy Facebookon keresztül lehetséges.

ZÖLD JÓGA KLUB A VÍZPARTON

Jógás csapatot szervezünk elsôsorban
fenyvesieknek, de minden érdeklôdôt sze-
retettel várunk, kezdôket is. Méregtelenítô
légzés, nyújtás, keringésjavítás, alakformá-
lás 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 ellen-
kezôleg, sokat állsz napközben? Akkor itt
az ideje egy jó masszázsnak! Keress biza-
lommal, többféle masszázs közül kiválaszt-
juk a Neked legjobbat, legyen szó felfrissü-
lésrôl vagy akár kezelésrôl. – Svéd frissítô
masszázs, Thai herbalabdacs masszázs,
köpölyözés, Kinezio tapasz kezelés. Ház -
hoz is kimegyek, ha szükséges. Idôpont
egyeztetés a következô telefonszámon:
+36 20/289-9746

Egyéb

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

Az apróhirdetések közzététele díjmentes, a
hirdetések tartalmáért felelôsséget nem vál-
lalunk! 

Aktuális híreink a www.balatonfenyves.hu
honlapunkon találhatóak.

Júliusi számunk lapzártája
2021. június 30.

Július 9., péntek 21.00 
Dumaszínház: Békével jöttünk –
Musimbe Dávid Dennis és
Lakatos László közös estje 

Július 30., péntek 21.00 
Török Ádám és a Mini 

Gyerekeknek szóló előadások 

Július 2., péntek 10.30 
Kultkikötő Produkció – Boribon
nyaral 

Július 4., vasárnap 10.30 
Tatay Színház – Bőrönd mesék 

Július 6., kedd 10.30 
Nizsai Dániel – Pulcinella éneke 

Július 9., péntek 10.30 
Ziránó Színház – A zöldszakállú
király 

Július 11., vasárnap 10.30 
Pályi János – Vitéz László 

Július 13., kedd 10.30 
Kereplő Színház – Lúdas Matyi 

Július 16., péntek 10.30 
Kovács Gábor – Állatmesék 

Július 18., vasárnap 10.30 
Batyu Színház – Az esüst erdő
meséi 

Július 20. kedd 10.30 
Aranyszamár Bábszínház – 
Ágacska 

július 23., péntek 10.30 
Batyu Színház – Hófehér és
Rózsapiros 

Július 25., vasárnap 10.30 
Szilas Miklós – Balatoni
nyaralás 

Július 27. kedd 10.30 
Nefelejcs Bábszínház: Kippkopp
és Tiptopp 

Július 30., péntek 10.30 
Nyáry Báb – Nyúlkaland 

KULKIKÖTŐ BALATONFENYVES
PROGRAMTERVEZET

2021.
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Óegyiptom sincs messze…
Az óegyiptomi nyelv oktatását hirdeti rendszere-
sen lapunkban Takács Gábor. Ötlete, kezdemé-
nyezése nem csak térségünkben szokatlan.
Soltész Berta beszélgetett vele, de nem csak
indítékairól.

– A városi panelból ide, falunkba, Balatonedericsre,
igen hosszú út vezetett. 2007 végére az óegyiptomi eti-
mológiai szótár 3. kötetének túlságosan is hosszúra
(2004–2007) nyúlt munkái fizikailag fölôröltek, s már
közben is Székesfehérvárról szüleimmel kocsival egy-
egy nap vagy délután erejéig fölüdülés képpen tettünk
egy kis balatoni kört a keleti medence körül kedvence
helyeinken: világosi magaspart panorámás sétányai,
egy bizonyos zamárdi stég (a hosszú szabadstrandtól
pár méterre keletre), átugrottunk a szemesi Latinovits-
múzeumba (a szemesi partról és látképrôl akkor még
fogalmam sem volt), a szántódi révbôl át Tihanyba, s a
kikötô környéki horgászpadoknál uzsonnáztunk, majd
fönn a Pisky sétány, a füredi Tagore sétányon, a Jókai-
villában és a Kedvesben idôztünk. Mikor aztán elké-
szült a monstrum 1010 oldalas 3. kötet, 2008 júniusá-
tól eltökélten és következetesen váltottam valóra, amit
megfogadtam: a több évtizedes monoton és töménte-
len sztahanovista panelbeli munka után örömtáncot
járok a Balatonon, és végre-valahára kipihenem a sok
feszültséget. Ebbôl egy vagy öt szezonon átívelô bicik-
lis-hajós hosszú vakáció lett ebben a balatoni
Meseországban, melynek minden vízparti szegletét
igyekeztem sokszorosan bejárni, a látványt kiélvezni.
Felejthetetlen fél évtized: egyik hajóról le, bicajjal a
következô kikötôbe egy újabb hajójáratra, hogy egy
nap alatt lehetôleg ez egész Balatont bejárhassam
Kenesétôl Keszthelyig oda, aztán másnap vissza, de
leggyakrabban össze-vissza. Azokban az években
egyre szisztematikusabban kerestem a balatoni letele-
pedés lehetôségét: nagy jegyzetanyag alapján lelkiis-
meretesen és tudományos alapossággal térképeztem
föl a pénztárcámhoz passzoló ingatlanhelyzetet, és
2011-re sok válogatás után két kedvenc tájam maradt
versenyben: az aligai-világosi magaspart és az edericsi
öböl. Az elôbbi táj racionális, igen jó infrastruktúrájú,
sűrűn, de igényesen beépített 21. századi nyaralóöve-
zetnek tűnt. Az utóbbi viszont inkább egy, a 18-19. szá-
zadban ragadt Eötvös Károly-féle ma már a Balatonon
valószínűtlen mesevilág. Ez gyôzött: a Lesence völgye
tényleg a világ egyik legszebb vidéke.
– Van érdeklôdés a hirdetéseire? Miért akar(na) ma
valaki óegyiptomi nyelvet tanulni?
– Amint elôre sejtettem, sajnos alig: egy-két helybeli
családon kívül tavalyelôtt, még a békeidôkben két
cseh egyetemista hölgy egy héten át tanulta itt a klasz-
szikus egyiptomi nyelvtan alapjait. Kopt kurzusra
viszont már egy-egy professzor Erdélybôl és a fôváro-
si rabbiképzôrôl is bejelentkezett. Sokkal kiterjedtebb
az érdeklôdés egyébként a nemzetközi tudomány
részérôl az óegyiptomi szógyökök etimológiai kutatása
iránt. 1994 óta ez a szakterületem, ebben vezetô sze-

repet játszom. Így 2017 áprilisában a pisai egyetem
egyiptológus doktorandusza is eltöltött egy félhónapos
konzultációt nálam és könyvtáramban, de emailen is
rendszeresen nyújtok tájékoztatást a nagyvilág külön-
bözô pontjain kutató ifjabb kollégáimnak. Nem is vala-
mi tömegesen látogatott iskola volt a célom, erre anya-
gilag amúgy sem lehetne alapozni, sokkal fontosabb
számomra, hogy ennek a kicsiny szakterületnek (még
önálló tanszékkel vagy intézettel sem rendelkezik)
legyen egy kis bázisa a világban, éppen itt, az edericsi
öbölben.
– Mire tudja használni még ezt a tudását? Gondolok itt
elsôsorban a publikációira.
– 1994-tôl kizárólagos kutatási területem az óegyipto-
mival rokon többi afroázsiai (régi nevén sémi-hámi)
nyelvcsoport történeti összehasonlító nyelvészeti ku -
tatása, különösen mássalhangzós és szókincsbeli
rekonstrukciójuk, az úgynevezett moszkvai iskola
munkáját folytatom. 1999-ben megszületett óegyipto-
mi etimológiai szótáram 1. kötete a leideni Brill kiadó-
nál ezt számos újabb könyvem követte – mintegy két-
száz tanulmányom mellett.
– Nem csak az óegyiptomi nyelv kapcsán ismerhetik
Önt a Balaton mellett élôk: hiszen Ön ismertette össze
a balatoni helytörténészeket egymással. Meséljen errôl!
Már a bahartos hajósoktól és más balatoni ismerôse-
imtôl is néhány alapvetô ismeret rám ragadt egyes
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balatoni helyek történetérôl, s harmadik balatoni bica-
jos szezonom végén érlelôdött meg elhatározásom,
hogy elkezdjem összegyűjteni a partmenti települések
történetének irodalmát. 2010 ôszétôl módszeresen
lejártam egy-egy régió könyvtárait, helytörténészeit,
polgármesteri hivatalait is: hol, kitôl lehetett ismerete-
ket és irodalmat szerezni. Emellett sok más forrásból
mostanra terebélyes Balaton-könyvtárat építettem föl.
2015-ben már úgy éreztem, körben a szinte egész
Tómellékrôl már annyi kutatót megismertem, akik
viszont egymásról alig tudtak, hogy talán értelme lenne
egyszer összejönniük, közösen tanácskozniuk, s a tel-
jes Tómellék egyfajta balatoni helytörténeti körképét
adniuk, ki-ki a saját partszakaszáról. Ez valóra is vált.
Az akkori edericsi polgármester asszony, Töreky
Lászlóné támogatásával és akkori könyvtárosnônk,
Töreky Éva rendezésében itt, a mi falunkban, 2015.
november 21-én ülésezett az I. BHT, s hatalmas érdek-
lôdés mellett a Balaton jórészét képviselô kutatói gárda
tájházunk tanácstermét csordultig megtöltötte. Ennek
nyomán a II. Balatoni Helytörténeti Találkozót (BHT) 
– szintén hagyományt teremtve s egy másik álmom
valóra váltva – a mintegy 125 éves Helka sétahajónak
Siófok-Keszthely tavasznyitó üzemjárati fedélzetén egy
addig sose látott kollekív-kölcsönös hajós idegenveze-
tés formájában rendeztük. Úgy látszik, annyira rátapin-
tottam valamire, hogy a Balatonon végighajózott BHT
után pár hónappal maga a kies Füred helytörténeti

múzeumának vezetôje kopogtatott Edericsen, ebbôl
lett 2016. októberben a füredi III. BHT, s attól fogva a
különbözô partmenti történészek, könyvtárosok egyre
újabb és újabb rendezési javaslatai nyomán a BHT
népszerű és rendszeres találkozó-sorozattá vált stabil
50-70 fô közötti részvétellel, melyrôl a Balatoni Futár
félévente rendre tudósított. Fenyvesen Krizsai Mónika
kitartó kezdeményezésére és megbízható rendezôi
munkája nyomán, a község vezetése támogatásával  a
IV. BHT tanácskozott itt, mostanra alig maradt körben
az egész Balatonon helytörténetileg „passzív”, képvi-
seletlen partszakasz. Tanítványi büszkeséggel köszön-
töttem a lellei VIII. BHT-n (2019. március végén) részt-
vevô egykori történelemtanárnômet, Baboss Csabánét
(a hajdani székesfehérvári József Attila Gimnázium -
ból), tanítása és történelemszeretete érettségim után
harminc évvel e formában a Balatonon is beérett …
Közvetlen a járvány elôtt, 2019. november 30-án,
Fonyódon már a IX. BHT-t ültük meg. Az azóta eltelt
másfél év bezárkózás alatt közösségünket félévente
igyekeztem legalább emailben összefogni s terveinket
megvitatni: javaslatból újabb helyszínekre nincs hiány,
jelenleg a badacsonyi kikötô hajdani híres szórakozó-
helye, az ex-Tátika ígérkezik következônek az azt bérlô
Szebellédi Ferenc, tudós műveltségű badacsonyi vin-
cellér-vendéglôs és egyben amatôr helytörténész tár-
sunk jóvoltából. A balatoni vendéglátás története lenne
a rendezvény súlyponti témája.

KÖNYVTÁR

8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 40. 85/887-651, 
konyvtar@balatonfenyves.hu

Könyvtárunk 2021. május 10-tôl a Kormány 194/2021.
(IV. 26.) rendelete értelmében várja olvasóit a következô
feltételekkel:
Az épületbe kizárólag védettségi igazolvánnyal rendel-
kezô olvasóink léphetnek be, illetve 18 év alattiak csak
védettségi igazolvánnyal rendelkezô felnôtt kíséreté-
ben. 
Az arcot eltakaró maszk viselése nem kötelezô, de tisz-
telettel kérünk mindenkit a viselésére a kockázatok
csökkentése érdekében. 
Egyidejűleg három fô tartózkodhat az épületben. 
Kérjük a másfél méteres távolságot – amennyiben lehet-
séges – betartani.
Számítógépek használatát nem tudjuk biztosítani. 
Helyben olvasás nem lehetséges. Ez vonatkozik a köny-
vekre és a folyóiratokra is.
A Könyvtárat mindenki a saját felelôsségére látogathatja. 
Reméljük, a járvány megszűnése után teljes körű szol-
gáltatással tudjuk fogadni Önöket. 

Könyvtári nyitva tartás júniusban:

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 – –
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Gyermeknap 
az oviban és 
a mini bölcsiben
Május 28-án, pénteken tartottuk a
gyermeknapi programot, a Kisfenyô
Óvoda és Mini Bölcsôdében. Izgal -
mas várakozással teltek az ezt meg-
elôzô napok, hiszen minden kisgyer-
mekünk tudta, hogy ez a nap kicsit
más lesz, mint a többi!
Versenyezni a barátokkal és a cso-
portok között, megmutatni az erôt,
ügyességet, bátorságot, aranyérmet
nyerni, tetoválást csináltatni a dadus
nénikkel, pizzát ebédelni és chipset
majszolni, oviban aludni, gyermek-
koncerten részt venni… és ez mind
egy nap leforgása alatt – valóban
izgalmas volt!
A délelôtt folyamán, ügyességi vetél-
kedôt tartottunk az ovisoknak az
udvaron, míg a bölcsisek zenére tán-
coltak és színes lufikat meg buboré-
kokat kergettek a teraszukon.
Kötélen egyensúlyozás, két vízzel teli
pohárral a kézben, bizony koncentrá-
ciót igénylô feladat. A „mocsárjárás”
és a mókusok ház-keresése gyorsa-
ságot igényelt inkább, az akadálypá-
lyán hibátlanul végig haladni, mind-
két feltételt megkövetelte. Kosárlab -
da-dobásban még vannak hiányos-
ságaink ám kötélhúzásban mindenki
beleadta a legtöbb erejét és verseny-
szellemét! Pihenéskép pen csuklótól
könyékig kitetováltatta magát néhány

versenyzô, majd a várva-várt pizza-
party hozott megkönnyebbülést. A
dé lutáni pihenô után zenés mulatság
következett Rosta Géza elôadómű-
vész részvételével.
Mindenki jól kifáradva de boldogan
tért haza a kiérdemelt aranyéremmel
a nyakában és oklevéllel a kezében
illetve a Szülôi Munkaközösség aján-
dékával, egy piros pöttyös labdával,
mellyel otthon lehet majd folytatni az
ügyességi feladatok sorát.
Köszönjük a kis ovisok és a még
kisebb bölcsisek nevében az SZMK
valamint a Gyermekeinkért Balaton -
fenyves Alapítvány támogatását!

Hackl Szilvia 
intézményvezetô

Május 13-án otthonában köszöntötte
90. születésnapja alkalmából Lei -
decker János balatonfenyvesi lakost
Lombár Gábor polgármester. János
bácsi és felesége, bár az egészsé-
gük már nem a régi, aktívak, és szel-
lemileg kiváló állapotban vannak. 65
éve házasok, nagyon szeretnek
Fenyvesen élni. János bácsi me sélt
arról, hogy gyermekkorában egy
véletlennek köszönhették, hogy a
családjuk nem lett a háború áldo -
zata. S örömmel beszéltek arról is,
hogy az unokájuk minden olyan
helyre elvitte ôket kirándulni, ahová
szerettek volna eljutni. Bíznak benne,
hogy a járvány után folytathatják ezt
a szép programot.

EGYHÁZAK
Római katolikus egyház

Balatonfenyvesen, az Árpád-házi Szent Erzsébet plébá-
niatemplomban szentmise vasárnap reggel 8.00-kor és
június 1-tôl péntek este 18.00-kor. Cím: Balatonfenyves,
Kölcsey Ferenc utca 79.
Balatonfenyves-alsón, a Szűz Mária Szent Szíve-temp-
lomban szentmise vasárnap reggel 9.15-kor és június 
1-tôl csütörtök este 18.00-kor.

cím: Balatonfenyves, Templom köz 7.
További információ:
Kiss Zsolt plébános 

8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 4.
30/973-7075, b.kereszturpl@hotmail.com

A plébános elérhetô: a fenti elérhetôségek egyikén, vagy
személyesen a szentmisék után. Az aktuális miserend
meg található a Balatonkeresztúr-Balatonfenyves Plébá nia
honlapján: 
https://balatonkeresztur.plebania.hu/

Református egyház
Református istentiszteletek júniusban Balatonfenyvesen, a
Református Imaházban (Cím: Balatonfenyves, Bem utca
9.) a hónap 2. és 4. vasárnapján, azaz június 13-án és júni-
us 27-én délután 15.30-kor. Lelkipásztor: Szabó Levente
helyettes lelkész.

Gôzmozdony a kisvasúton
Május 20-án Balatonfenyvesre szállították a „Bugaci Kispöfögô”-t,
a Kecskeméti Kisvasút gôzmozdonyát. A hivatalos nyilvántartás
szerint 490,053 pályaszámú mozdony 1942-ben készült a MÁVAG
gyárában, 1983-ban a Szobi Gazdasági Vasútról szállították
Kecskemétre, ahol a Kecskeméti Kisvasút 2009. december 12-i
bezárásáig nosztalgiavonatok mozdonyaként használták.
A Bugaci Kispöfögô a Balaton fenyvesi GV műhelyének területén
kapott szállást. Jövôjével kapcsolatban egyelôre nem kaptunk
hivatalos információt, de reméljük, a szeptemberi Kisvasúti Napon
a nagyközönség számára is megcsodálható lesz.

Szépkorút 
köszöntöttünk
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„Száz méh, a hárs virága kelyhén/
Illattal csordulóra telvén/ 
Surrogja rezge szárnya nyelvén/
Léte mámorát.” 

Sík Sándor (1889–1963) verse fel-
idézhet egy koranyári estén mézé-
desen illatozó, terebélyes hársfát,
amelyhez talán az olvasónak is
szeretetteljes emléke fűzôdik. Így
van vele e rövid ismertetés szerzô-
je is, aki zuglói szülôháza kertjében
egy, még gyermekkorában ültetett
hársfa gyarapodását kísérhette
végig, és majd’ 30 éven át élvez-
hette minden júniusban a virágok
mámorító illatát, a lombok hűs
árnyékát, és az ágak közt csivitelô
barátposzáta énekét.
A hársfáknak (Tilia nemzetség)
több mint harminc faját ismerjük,
amelyek a mályvafélék (Malvaceae)
családjába tartoznak, és az egész
világon, Japántól Észak-Amerikáig
elterjedtek a mérsékelt övben.
Hazánkban három faj ôshonos: a
kislevelű hárs, a nagylevelű hárs és
az ezüsthárs, mely utóbbi balkáni
növény, a Kárpát-medencében éri
el elterjedése északi határát. 
A kislevelű hárs (Tilia cordata) a
hazai erdôkben, gyertyános-töl -
gye sekben, ártéri ligeterdôkben és
sziklás, törmelékes élôhelyeken
gyakori, az erdôk tömeges fái közé
keveredve elszórtan, egyenként
fordul elô. A nagylevelű hárs (Tilia
platyphyllos) abban különbözik tô -
le, hogy levelei nagyobbak, mind-
két lapjuk zöld színű, visszájuk
sűrűn puhaszôrű, a szôrök színte-
lenek. Erdeinkben sokkal ritkább,
korábban is virágzik, és virágai
ugyan kisebbek, de illatosabbak,
mint a kislevelű. Ennek levele szív
alakú, fűrészes szélű és hegyes
csúcsú, színe sötét-, fonákja kéke-
szöld, s a fonákon az érzugokban
vörösbarna szôrzetű, de másutt
kopasz. Június-júliusban megjele-
nô, sárgásfehér virágai nagyobb
virágzatot alkotnak (bogernyônek

hívjuk), amelyben 7-15, ötös szim-
metriájú virág csoportosul, alattuk
fellevelekkel. A termések gömb ala-
kúak, kis, hegyes szárban végzôd-
nek, és éretten a fellevéllel együtt,
jellegzetesen pörögve esnek le, és
a szél messzire elhordhatja ôket. 
A fa maga 20–25 m magasra nô -
het, szép alakú, kúpos koronát fej-
leszt. A kéreg szürke, finoman
repedezett. Viszonylag igénytelen,
szárazság- és árnyéktűrô, lassan
növô amelyet elôszeretettel ültet-
nek parkokba és kertekbe, de utcá-
kat és országutakat is fásítanak
vele. A hársfák virágzatát a méhek

nagyon kedvelik, belôle készítik a
finom hársmézet. A virág teaként
emberi fogyasztásra is alkalmas,
teljes virágnyílás idején szedik, és a
murvalevéllel együtt vékony réteg-
ben kiterítve árnyékos helyen szá-
rítják. A teát a száraz virágok lefor-
rázásával készítik, és a népi gyó-
gyászatban meghűlés esetére,
köhögés ellen ajánlják. Bizonyított
gyógyhatása nincsen, és vigyázni
ell arra is, hogy a virágokban lévô
illóolaj-tartalom allergiás reakciót
válthat ki. 
A hátlapon a Vörösmarty u. 116. sz.
alatti kislevelű hárs látható.

KISLEVELU HÁRS
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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