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Fenyvesi Nyár 2021. Az elmúlt közel másfél évben
új „divat” lett: miden problémánk és nehézségünk
okozója egy icipici, szemmel nem is látható
élôlény, a koronavírus.
Az önkormányzatokat érintô kormányzati elvoná-
sok, s ezzel párhuzamosan a járvány elleni véde-
kezésre fordított terven felüli, extra költségek azt
eredményezték az elmúlt nyáron, és sajnos 2021-
ben is, hogy olyan területekre nem maradt finan-
szírozási forrás, ami az emberek jólétét, jobb érze-
tét, lelki felfrissülését hivatottak szolgálni.
Különösen érintette ez a helyzet a Balaton-parti
településeket, amelyek nagyrészt a turizmusból
élnek. Sajnos pont azokat a területeket nem tudták
és tudják sok esetben anyagilag támogatni, ame-
lyek feledtetnék az emberekkel – fenyvesi lakosok-
kal és üdülôtulajdonosokkal, magyar turistákkal és
hazánkat szeretô nyaralókkal – az elmúlt hónapok
nehézségeit. Településünk is nehéz helyzetbe
került, ezért át kellett gondolni, hogy a vendégeink
által korábban megszokott számtalan ingyenes
szabadidôs program és rendezvény helyett mit és
hogyan tudunk megvalósítani, hogy a Fenyvesi
Nyár továbbra is azt jelenthesse, amit korábban.
Elôrejelzések szerint a turizmusnak még szüksége
lesz pár évre, hogy újjáéledjen. Nincs ez másként
akkor sem, amikor Balatonfenyves turisztikai prog-
ramkínálatát próbáljuk meg a korábban megszo-
kott színvonalon megszervezni. Szerencsére szá-
mos elhivatott és lelkes szakemberrel dolgozha-
tunk együtt, akik mind szívügyüknek tekintik ennek
a sokrétű feladatnak a megoldását.
A Kultkikötôvel fennálló közel egy évtizedes jó kap-
csolatnak köszönhetôen a kisgyermekekkel Bala -
tonfenyvesen tartózkodók idén nyáron is két egész
hónapon keresztül, július elejétôl augusztus végé-
ig élvezhetik heti három alkalommal a megszokott,
nagy gonddal válogatott, színvonalas gyermek-
színházi produkciókat az egykori Kertmozi terüle-
tén kialakított Kultúrtéren. Fontos változás azon-
ban, hogy az idei elôadások fél órával korábban,
10.30-kor kezdôdnek!
Folyamatosan kutattuk és kutatjuk a pályázati
támogatási lehetôségeket, e téren szoros együtt-

működésben vagyunk a település civil szerveze -
teivel, hiszen az ô általuk benyújtott különbözô
pályázatokból is olyan rendezvényeket szeretnénk
megvalósítani, amelyek vendégeink megelégedé-
sét, szórakozását szolgálják, ugyanakkor méltó-
képpen meg tudunk emlékezni Balatonfenyves
idei évi kerek évfordulóiról: településünk fennállá-
sának 125, önállóságának 30 évérôl. Ezért lettünk
partnertelepülése a Veszprém-Balaton Európa
Kulturális Fôvárosa programnak, tôlük is számítha-
tunk támogatásokra.
Strandjainkra is igyekszünk kultúrát vinni: strand-
könyvtárak létrehozásával készülünk kiegészíteni 
a széles szolgáltatáskínálatukat. Folytatódnak a
Feny vesi Esték programjai is a múzeum kertjé-
ben.
Amint lehetôségük lett a fiataloknak, hobbitevé-
kenységeiket gyakorló nyári táborokban vesznek
részt. Így hip-hop tánccsoportok és zeneiskolai
tanulók töltenek egy-egy hetet idén is Balaton -
fenyvesen, akik esténként szívesen és óriási lelke-
sedéssel mutatják be a tanultakat mindazoknak,
akik ez egykori Zenepavilon környékén járnak. Van
olyan csoportunk, akiknek utolsó fellépésük egy
évvel ezelôtt Balatonfenyvesen volt, és 12 hónap
kihagyás után ismét nálunk állhatnak elôször szín-
padra.
Sajnos, egykori lett a Zenepavilon. Fájó szívvel
hoztuk meg a döntést, hogy településünk egyik
szimbolikus építményét lebontsuk, de ez fellépô-
ink és vendégeink biztonságát szolgálja. A hiányt
pótolandó a téren felállítottuk az önkormányzat
mobil színpadát, amelyen egy-egy zenekart vagy
táncos fellépôt idén nyáron is fogadhatunk.
A strandokon található vendéglátó-egységek is
részt vesznek a programkínálat színesítésében,
egy-két koncert finanszírozásának erejéig a
Csalogány Strandon és a Fenyves-alsói strandon
is. Köszönjük nekik!
Idei nyári programkínálatunkért kövessék figye-
lemmel heti plakátjainkat, facebook oldalainkat,
azon dolgozunk, hogy mindannyian találjanak
megfelelô szórakozási lehetôséget, színvonalas
programot Balatonfenyvesen! (S. B.)

KÖSZÖNTJÜK A SZÁZHUSZONÖT ÉVES BALATONFENYVEST!
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Gyógyszertárak 
ügyeleti rendje:

2021. július 5–11.
Mária Gyógyszertár, Balatonlelle

2021. július 12–18.
Arany Kígyó Gyógyszertár,

Balatonboglár

2021. július 19–25.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár,

Fonyód

2021. július 26–augusztus 1.
Turul Gyógyszertár,

Balatonfenyves

2021. augusztus 2–8.
Magyar Korona Gyógyszertár,

Balatonlelle

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
Turul Gyógyszertár 

8646 Balatonfenyves, 
Bocskai tér 1. 

85/560-012

Nyitva tartás: 06.01–08.31.

Hétfô: 8.00–18.00
Kedd:  8.00–18.00
Szerda:  8.00–18.00
Csütörtök:  8.00–18.00
Péntek:  8.00–18.00
Szombat:    8.00–13.00
Vasárnap:  8.00–12.00

Az én világom 
Máté Milán kiállítása  
a Községháza nagytermében
A covid járvány miatt hosszú szünet
után, június utolsó napján végre újra
kiállítás megnyitót tarthattunk, nem 
is akármilyet! Máté Milán, harminc
éves fiatalember, ha nem is kimon-
dottan fenyvesi születésű, de feny -
vesi – imremajori – gyökerű és nyolc
éves kora óta él itt. Szinte azóta jár-
ja a Nagyberek területét. A Berket
nagyapja ismertette és szerettette
meg vele olyannyira, hogy négy éve
autodidakta módon elkezdett fényké-
pezni azért, hogy másokkal is meg
tudja osztani szépségeit.
A legfrissebb képeibôl készült válo-
gatást tekinthetik meg az érdeklô-
dôk a Községháza nagytermében
au gusz tus 15-ig. Egy olyan váloga-
tást, amely igyekszik a berek élôvilá-
ga minél szélesebb körét bemutatni.

Tisztelt Szállásadók!
Tisztelt Adózók!
2021. július 01. napjától ismét
idegenforgalmi adó fizetési köte-
lezettség terheli tisztelt Ven dé -
geinket. Kérjük a szállásadókat,
hogy július 01. napjától 400 Ft/fô/
éjszaka adómértéket figyelembe
véve gondoskodjanak az adó
szabályszerű be sze désérôl, be -
vallásáról és befizetésérôl.
Amennyiben további informá-
cióra, segítségre van szükségük,
ké rem, keressenek minket a Pol -
gár mesteri Hivatalban illetve a
85/889-112-es telefonszámon.
Köszönjük együttműködésüket!

Balatonfenyvesi 
Polgármesteri Hivatal

Óriáscsúszda!
Július 17-én ünnepélyesen át - 
a dásra került, és a kezdeti bizton-
ságtechnikai nehézségek után
most már teljes gôzzel üzemel 
a két pályás vízi óriáscsúszda a
Központi Strandon.
A csúszda felújítására Balaton -
fenyves Önkormányzata 100 mil-
lió forintos pályázati támogatást
nyert, amelyhez 13 millió forintos
önrésszel járult hozzá. Így az el -
múlt egy évben sor került a
csúsz daépület megvásárlására
elôzô tulajdonosától, majd mind a
torony, mind pedig a lecsúszópá-
lya felújítására, újjáépítésére. Két
csúszda került kialakításra: a zöld
színű Kamikaze, melyen akár 50
kilométeres sebesség is elérhetô,
valamint a közel 120 méter hosz-
szan kanyargó Anakonda.
A felújításnak köszönhetôen
újabb attrakcióval gyarapodott
legnagyobb strandunk szolgálta-
tásainak köre, amely a 12-14 év
feletti fiatalok és felnôttek szóra-
kozását lesz hivatott szolgálni.
Arra törekszünk, hogy a jövôben
a 12 év alatti gyermekeknek is
tud juk ezt biztosítani, keressük a
pályázati lehetôségeket.

A könyvtár nyári 
nyitva tartása:

(2021. július 5-tôl augusztus 19-ig)

Hétfô: 10.00–12.00 és 13.00–18.00
Kedd: 09.00–12.00 és 13.00–15.00

Szerda: 09.00–12.00 és 13.00–15.00
Csütörtök: 09.00–12.00 és

13.00–15.00
Péntek: 09.00–12.00



EGYHÁZAK
Római katolikus egyház

Balatonfenyvesen, az Árpád-házi
Szent Erzsébet plébániatemplom-
ban szentmise vasárnap reggel
8.00-kor 10.30-kor és péntek este
18.00-kor. Cím: Balatonfenyves,
Kölcsey Ferenc utca 79.

Balatonfenyves-alsón, 
a Szűz Mária Szent 

Szíve-templomban szentmise
vasárnap reggel 9.15-kor 

és csütörtök este 18.00-kor.
cím: Balatonfenyves, 

Templom köz 7.

További információ:
Bálint Gábor plébános 

30/633-0668

A plébános elérhetô: a fenti tele-
fonszámon vagy személyesen a
szentmisék után. 

Református egyház

Július elejétôl augusztus végéig a
református istentiszteletek minden
vasárnap reggel 9.00 órakor kez-
dôdnek Balatonfenyvesen, a Re -
formátus Imaházban (Cím: Bala -
tonfenyves, Bem utca 9.).
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Június 4-én, délután vettünk búcsút a nagycsoportosainktól, szűk
körben, a családok jelenlétében. Azoktól a gyermekeinktôl, akik
három, négy évvel ezelôtt, még félve szorongatták szüleik kezét,
amikor átlépték az óvoda kapuját. Azóta nagyra nôttek, ügyesek és
okosak! Hátra hagyják játék-ország csodáit, és a következô évek-
ben a betűk, számok birodalmát fogják bebarangolni. Nyolc gyer-
mekünk fogja szeptemberben megkezdeni általános iskolai ta- 
nulmányait, a helyi iskolában. Tarisznyájukba beletettünk minden
fontos útravalót: szorgalmat, érdeklôdést, odafigyelést, kitartást,
szeretetet, örömöt és empátiát.
A tarisznyákat, szívvel és két kezük munkájával hímezték és horgol-
ták: Balázs Dezsôné (Zsuzsa); Somogyi Istvánné (Ilus); Török
Ferencné (Kati); Sipos Gézáné (Ibolya) és Konyovits Teodóra.
Köszönjük, hogy immár sokadik esztendeje gondoskodnak a kisfe-
nyôk ballagási tarisznyáiról!
Mivel az idei nevelési évben elmaradtak az ovi-foci fesztiválok, nem
volt alkalom arra, hogy gyermekeink felvegyék a versenyt más óvo-
dák csapataival. Ugyanakkor szorgalmasan jártak az edzésekre,
kitartó munkájukért mindannyian kiérdemelték az érmet és a hozzá
tartozó oklevelet! 
Ballagó gyermekeink rövid műsora után, az intézmény vezetôje
átadta a Balatonfenyvesi Kisfenyô Óvodáért díjat Takács Andrea
szülônek, aki az elmúlt évek során, példaértékűen támogatta óvo-
dánk gyermekközösségét. Emléklapot kaptak Barka-Horvai Réka és
Benéné Németh Szilvia szülôk.
Miután a gyermekek, énekszóval kísérve, óvónôikkel és dadusukkal
bejárták az óvoda épület helyiségeit, a csoportszobájukban, jó
étvággyal elfogyasztották a hagyományos kisfenyôs tortát, melybôl
a családtagokat is vendégül láttuk.

H.Sz.

Elballagtak
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Szolgáltatás

Kócsa Mátyás ács-állványozó mester vállalom
régi tetôk felújítását, új tetôszerkezetek ácso-
lását, fedését, valamint belsô burkolást és
gipszkartonozást, kerti pihenôk, teraszok,
kocsibeállók elkészítését. Balatonfenyves,
Rákóczi u. 2., tel.: +36 30/387-6573

Számítógépek javítását, karbantartását válla-
lom. Orbán János +36 70/379-8301

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

Legyen tisztában értékeivel! nagy tapasztalat-
tal, becsüsi végzettséggel, helyi lakosként
segítek régi tárgyai értékének megállapításá-
ban, értékesítési tanácsadással, díjtalan ki -
szállással. Telefon: +36 30/939-1039 Bózsing
György, Dráva utca 70.

Pernecz József ács-állványozó vállalja régi
tetôk felújítását, belsô tetôterek, falak burkolá-
sát, teraszok, tornácok, autóbeállók, pavilo-
nok készítését. Tel.: +36 70/347-0951

Pári Tamás villanyszerelô vállalom: lakóépüle-
tek, üzletek és egyéb gyengeáramú munkála-
tait! Ingyenes árajánlat-készítés! Telefon: +36
30/677-7634, e-mail: kucko96@vipmail.hu

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

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

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

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

Fenyvesi Peca Pont 8646 Balatonfenyves,
Vörösmarty u. 43., www.fenyvesipecapont.hu,
tel.: +36 20/258-8600 Élôcsalik, etetôanya-
gok, horgászbotok, szerelékek, horgászfel-
szerelések.

Kerékpár szerviz – Fahrrad Reparatur Balaton -
fenyves, Nimród utca 121. Tel.: +36 30/693-
1873

Építési műszaki ellenôrzést vagy felelôs mű -
szaki vezetést, építési e-napló vezetést szak-
magyakorlási jogosultsággal vállalok. Tel.:
+36 70/456-7216

Bádogozás, vízvezeték-szerelés, fűtésszere-
lés. 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 váltás-
takarításra. +36 70/358-7879

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

Nyílászáró üzlet. Ablakok, ajtó, redônyök, szú-
nyoghálók, párkányok értékesítésével foglal-

kozunk, valamint beépítéssel is! Várjuk a ked-
ves érdeklôdôket. Címünk: Balatonkeresztúr,
Iskola u. 2. (gyógyszertár mellett) Tel.: +36
70/416-9836

Nyílászárók, redônyök, szúnyoghálók beépíté-
se, javítása kedvezô áron, ingyenes felmérés-
sel. Telefon: +36 30/305-6287, 
www.balaton-redony.webnode.hu

Lakóépületek, nyaralók elektromos hálózatá-
nak teljes körű építését, felújítását, javítását
vállalom, korszerű életvédelmi és biztonság-
technikai 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! Talajegyen -
getést, talajlazítást, tereprendezést, fűnyírást
vállalunk 25 LE traktorunkkal. Telefonszám:
+36 30/235-3102

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

Fotóst keres? Legyen szó esküvôrôl, családi
fotózásról, kreatív portréról vagy bármilyen
jelentôs esemény fényképes megörökítésérôl,
keressen bizalommal! Jákfalvi Beáta. Érdeklô-
dés és megrendelés: e-mail: photography
0105@gmail.com, tel.: +36 30/973-3891

Ezermester javít kerékpárokat, háztartási kis-
gépeket, lemezjátszót, videót. Mindig TV seta-
box telepítés, hangolás, beállítás. Csak kisegí-
tô tevékenység elszámoló számlával. Tel.:
+36 70/602-5203

Gondod akadt a nyakaddal, fáj a derekad,
sokat ülsz munkád során, vagy épp ellenkezô-
leg, sokat állsz napközben? Akkor itt az ideje
egy jó masszázsnak! Keress bizalommal,
többdéle masszázs közül választjuk ki a neked
legjobbat, legyen szó felfrissülésrôl, vagy akár
kezelésrôl. Svéd frissítô masszázs, Thai her-
balabdacs masszázs, köpölyözés, Kinezio
tapasz kezelés. Házhoz is kimegyek, ha szük-
séges. Idôpont egyeztetés a következô tele-
fonszámon: +36 20/289 9746

Oktatás

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

Óegyiptomi nyelvoktatás Balatonedericsen.
Jelentkezni lehet a gabtak@datatrans.hu elér-
hetôségen.

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 30/9617-088

Debreceni Ingatlanügynökség eladó házakat,
nyaralókat, telkeket keres ügyfelei részére. 
Ér deklôdni: Dobrossy Zoltán Balatonfenyvesi

nya raló tulajdonos ügyvezetônél. Tel.: +36 30/
841-4789, e-mail: dobrossyzoltan@gmail.com

Jármű

Romantika három részre bontható orosz hor-
gász-vadász csónak, 3 méteres, komplett fel-
szereléssel (padok, evezôk) kifogástalan álla-
potban 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 
(sár védôk, 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 egyez tetést 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 állapot-
ban eladó: 16 900 Ft. Érdeklôdni: +36 20/230-
3388

Felfújható sárga gumicsónak (3 méteres)
újszerű állapotban, 1 pár evezôvel eladó. Ára:
10 900 Ft. Érdeklôdni: +36 20/230-3388

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

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

Állás

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

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

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

Adok-veszek

Jó állapotú retro bútorok ingyen elvihetôk:
dohányzóasztal, Tulipán heverô/kanapé, 2 kis-
méretű fotel, 3 ajtós polcos-akasztós zekrény,
paplanok. Tel.: +36 70/609-9774

Eladó 1 db forgótárcsás mosógép, 1 db cent-
rifuga új állapotban, 1 db gáz szieszta palac-
kos, 1 db fa csónak 1 pár evezôvel, 1 db olaj-
radiátor. Tel.: 85/360-399

Eladó 2 db heverô, 2+1+1 darabos ülôgarni-
túra, 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 edénykész-
let (16 db-os), 12 személyes evôeszköz, Zsol -
nay süteményes készlet, szekrény, dohányzó
asztal, 2X+-as szônyeg, XXL-es bôrdzseki.
Tel.: +36 20/445-9730

AP RÓ
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Fenyvesen eladó: 1 db kéményes gázkonvek-
tor Lampart 4 kw, kiváló állapotban. Érd.: +36
20/491-9702

Tábortűznek, valamint grillezésre alkalmas fel-
fűrészelt 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

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, pehely-
paplan, ágynemű garnitúrák, függönyök. Tel.:
+36 70/358-7879

Eladó nagyméretű gyerekcsúszda. Tel.: +36
20/917-4300

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

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

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

Eladó karácsonyra kapott ruhagôzölô. Egy -
szer használt, kifogástalanul működik. Az
Euronicsban 39 999 Ft-ért kapható. Alkalmas
ruhaneműk: ing, ruha, zakó, blúz, stb. gôzö-
léssel történô vasalására. A gôzfej fémbôl van,
a rúd állítható. 3 gôzfokozat. Ára: 19 000 Ft.
Telefon: +36 20/590-0538

Eladó Elektrolux porzsák nélküli kézi porszívó.
1600 W teljesítmény. Hibátlanul működik.
Átvehetô Balatonfenyvesen. Ára: 7000 Ft. Te -
lefonszám: +36 20/590-0538

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

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

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 perme-
tezô, ÚJ! (25 literes tank, 1,5-2,5 Mpa nyo-
más), gyári új alkatrészekkel eredeti csoma-
golásban garanciával eladó. Ára: 29 990 Ft.
Ér deklôdni: +36 20/230-3388

Bosch porszívó, 1500 W teljesítményű, el-
adó. 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 gyer-
mekhinta: 10 000 Ft, bili: 500 Ft, cseppmen-
tes tanuló pohár: 800 Ft, nyári lány ruha- 

csomag: 10 000 Ft, 9-18 kg Römer Eclipse
autósülés: 9000 Ft, nyári szandálok, cipôk,
kislánynak 19-26 méretig, formabedobós
járássegítô: 2800 Ft, Villám McQueen kisautó,
csak bent volt használva: 3000 Ft, fenyô vitrin
34×78×180 cm: 15 000 Ft. Alkudni lehet. Tel.:
+36 20/289-9746

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

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

Balatonfenyvesen eladó: 25 kg-os benti gyer-
mekhinta: 10 000 Ft, cseppmentes tanuló
pohár: 800 Ft, nyári lány ruha 86-98-as cso-
mag: 10 000 Ft, 9-18 Römer Eclipse autósü-
lés: 9000 Ft, nyári szandálok, cipôk kislánynak
19-26-os méretig, formabedobós járássegítô:
2800 Ft, Graco utazóágy gyerekeknek: 8000
Ft, Hauck dönthetô babaetetô szék: 7000 Ft,
Clementino puha kocka építô, lányos: 3000 Ft.
Alkudni lehet. Tel.: +36 20/289-9746

Balatonfenyves, Vörösmarty u. 5. sz. alatt
2021. július 17-tôl folyamatosan Garázs-vásár.
Rendkívül olcsón eladó: festmények, szônye-
gek, háztartási holmik, ruhák, stb.

Szépség / Egészség / Sport

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

ZÖLD JÓGA KLUB A VÍZPARTON

Jógás csapatot szervezünk elsôsorban feny-
vesieknek, de minden érdeklôdôt szeretettel
várunk, kezdôket is. Méregtelenítô légzés,
nyújtás, keringésjavítás, alakformálás és jó
hangulatú beszélgetés a relax után. Egy alka-
lom 1000 Ft/fô/másfél óra. Helyszín a Balaton-
part (mólóhoz közel), rossz idô esetén Bodrog
utca sarka. Idôpont: hétfônként 18:30. Érdek-
lôdni a +36 20/451-5229 telefonszámon.

Gondod akadt a nyakaddal, fáj a derekad,
sokat ülsz munkád során, vagy épp ellenkezô-
leg, sokat állsz napközben? Akkor itt az ideje
egy jó masszázsnak! Keress bizalommal,
többféle masszázs közül kiválasztjuk a Neked
legjobbat, legyen szó felfrissülésrôl vagy akár
kezelésrôl. – Svéd frissítô masszázs, Thai her-
balabdacs masszázs, köpölyözés, Kinezio
tapasz kezelés. Házhoz is kimegyek, ha szük-
séges. Idôpont egyeztetés a következô tele-
fonszámon: +36 20/289-9746

Egyéb

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

Az apróhirdetések közzététele díjmentes, a hir-
detések tartalmáért felelôsséget nem vállalunk! 

Aktuális híreink a www.balatonfenyves.hu hon-
lapunkon találhatóak.

Augusztusi számunk lapzártája
2021. július 31.

Július 11., vasárnap 10.30
Pályi János – Vitéz László

Július 13., kedd 10.30
Kereplô Színház – Lúdas Matyi

Július 16., péntek 10.30
Kovács Gábor – Állatmesék

Július 18., vasárnap 10.30
Batyu Színház – Az esüst erdô
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

Augusztus 1., vasárnap 10.30
Pupetta Társulat – Malacos
mese

Augusztus 3., kedd 10.30
Kereplô Színház – Az elvará-
zsolt legény

Augusztus 6., péntek 10.30
Rutkai Bori Banda

Augusztus 8., vasárnap 10.30
Nizsai Dániel – Robin Hood
kalandjai

Augusztus 10., kedd 10.30
Aranyszamár Bábszínház –
Vackor

KULKIKÖTŐ BALATONFENYVES
PROGRAMTERVEZET

2021.
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Új pályán 
a kisvasút
Elsô szakaszához érkezett a kisvasút
pályájának és állomásainak régóta
esedékes rekonstrukciója. A MÁV
saját forrásaiból 2.1 milliárd forintot
fordított a pályatest újjáépítésére.
Július elsején felavatták a 8 km-es
pályát és elindult az elsô szerelvény
menetrendszerinti közlekedése a
rendbe tett vonalon. Az avatáson
részt vett és beszédet mondott
Kerékgyártó József, a MÁV-START
vezérigazgatója, Petényi Mirkó, kom-
munikációs igazgató, AÖFK, Móring
József Attila, országgyűlési képviselô
és Lombár Gábor, Balatonfenyves
polgármestere.
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A mézgás vagy enyves éger (Alnus
glutinosa) a nyírfafélék (Betulaceae)
családjába tartozó növényfaj. Carl
Linné svéd botanikus (1707–1778)
1753-ban eredetileg a nyírfák (Betula
nemzetség) egyik alakjának vélte, és
csak késôbb választották külön, több
más fajával együtt a nyírfáktól. Az éger-
fajok elsôsorban az északi félteke mér-
sékelt övi zónájában élnek, Észak-
Európában kiterjedt erdôket alkotnak.
A Kárpát-medencében és így Magyar -
országon csak két faja van, a mézgás
és a hamvas éger. Mindkettô tulajdon-
képpen reliktum-, azaz maradványfaj, a
2000 évvel ezelôtti „bükk korszak”
vegetációjából maradt ránk, amikor a
viszonylag hűvös, csapadékos klíma
vált uralkodóvá. Ez a korszak még ma
is tart, de mintegy 800 éve folyamatos
az enyhe melegedés és szárazodás,
aminek eredményeképpen ma az
égerfák a folyóvölgyeink mentére és a
láperdôkbe szorultak vissza. 
A mézgás éger nevét a fiatal hajtások
ragadós, mézgás bevonatáról kapta. 
A fa maga kúp alakú, egyenes törzsű,
szép szimmetrikus formát ölt és szaba-
don állva körülbelül 20 méter magasra
nô. Gyorsan fejlôdik és viszonylag
hosszú életű, sarjadásra is hajlamos.
Víz- és fényigényes, de a szennyezett
levegôt is jól tűri. Számos élôlénynek
nyújt rejtôzködô és táplálkozó helyet.
Gyökerein 47 különbözô gombafaj él
szimbiózisban (gombafonalakra, mi -
korrhiza-szövevényre kell gondolni),
amelyek közül a legfontosabb a sugár-
gombák (Actinomycetes) közé tartozó,
Frankia alni nevű mikroszkopikus gom-
bafaj. Ez a levegô nitrogénjének meg-
kötésével járul hozzá a mindkét fél szá-
mára elônyös együttéléshez. Az éger
így képes hasznosítani az amúgy szá-
mára közvetlenül felvehetetlen nitro-
gént, cserébe a fotoszintézissel elôállí-
tott szerves szénvegyületeket adja a
gombának. Mivel ezzel a tevékenysé-
gükkel a környezô talajt is termékenyí-
tik, így az éger fontos pionír növény az
utána megtelepedô növényfajok szá-
mára is. Észak-Amerika egyes részein
és Új-Zélandon ezért invázív, káros
növénynek tartják, amely felborítja a
helyi, ôshonos vegetáció egyensúlyát.
Ezeken a területeke díszfának is tilos
ültetni az enyves égert.
A mézgás éger a többi égerfajhoz
hasonlóan egylaki, váltivarú fafaj, azaz

a hím (porzós) és a nôi (termôs) virá -
gok külön virágzatban, de ugyanazon
a növényen találhatók. A porzós virá -
gok kora tavasszal jelennek meg a haj-
tások végén, pirosas-sárgás barkák
formájában, mellettük a kicsiny, vörö-
sesbarna termôs füzérek, mindketten
még a levélfakadás elôtt. A termés
azután 1–1,5 cm méretű, kocsányon
lógó, éretten sötétbarna áltoboz („to -
bozka”), madarak és más állatok ked-
venc eledele. Összesen több mint 140
különbözô állatfajt vettek már számba,
amelyek különféle módokon kötôdnek
az égerhez. Rajtuk kívül vannak a
fákon élô és nekik kárt nem okozó
moha- és zuzmófajok is. A levelek
kerekdedek vagy visszás tojásdadok,
4-10 cm hosszúak, csúcsuk lekerekí-
tett vagy kicsípett, szélük szabálytala-
nul fűrészes. Az égerfa kérge fiatalon
sima, fényes, fehér pettyekkel, idôsebb
korában barnásszürke, táblásan felre-
pedezik, sok benne a csersav. Magas,
16–20%-os tannintartalma miatt régóta
használják különféle festôanyagokhoz,
elsôsorban ôzbarna, sárgásbarnás,
narancsos vagy zöldes színek elôállí -
tására. Ha vas-szulfátot adnak hozzá,
akkor erôs, fekete festéket kapnak.

Észak-Európában, Lappföldön régen a
kérget összerágva, nyállal keverve
bôrök megfestésére használták. Ha a
friss hajtásokat korán levágják, cinó-
bervörös és sárga színezéket lehet
nyerni belôlük. Az éger természetesen
narancssárga fája ipari fának túl puha,
de a nedvességnek jól ellenáll, ezért
régebben különösen alkalmas volt víz
alatti építményekhez. 
Angliában 1993-ban fedezték fel a pe -
ronoszpórafélékhez tartozó Phytoph -
thora alni nevű patogén, betegség-
okozó gombát, amely gyökérrotha-
dást okoz az égeren, amely azután
szokatlanul kisméretű és hamar elsár-
guló, lehulló levelekben, végsô soron a
fa pusztulásában nyilvánul meg. A be -
tegség részletei még nem teljesen
ismertek, környezettôl és életképes-
ségtôl függôen vannak egyedek, ame-
lyek túlélik a fertôzést, és lassan újra
magukhoz térnek. Rajta kívül sokszor
jelennek meg különféle gubacsok az
égeren, de ezek nem okoznak kárt a
fának.

A hátlapon a Csalogány köz 3. sz. alat-
ti mézgás éger látható (Horváth Gábor
felvétele).

Mézgás éger
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).



ÉLÔ 
ÖRÖKSÉGÜNK

MÉZGÁS ÉGER
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