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Százhuszonöt év – 125 érv. Hogy miért is jó feny-
vesinek lenni, itt élni, itt nyaralni – egyáltalán itt töl-
teni az idôt.
1896-ban itt nálunk az elsô szüret adta az apropó-
ját annak, hogy innen számoljuk megszületésün-
ket. Történelmünk egyik fontos állomása a Balaton
déli partjára elhatározott, majd megvalósított szôlô
telepítés, a filoxéra járvány adott mely tönkre tette
a túlpart szôlôinek nagy részét. Gr Széchenyi Imre
volt az a szakember, aki a déli parti telepítést meg-
tervezte, no és megvalósította a nagy uradalmi
területek bérlésével. Az itteni homokos területeken
nem élt meg a filoxérát okozó szôlôgyökér tetű.
Munkásokat – bérlôket – ehhez a munkához elsô-
sorban Zalából hoztak, így ôk lettek a mi elsô tele-
peseink is, hisz Fenyvesen ekkor még nem létezett
a település. 
A szôlô, és a Déli vasút amely elindította az életet.
Aztán a Berek vízrendezése az elsôsorban a vasút
északi oldalában kialakult területek, amelyeken
aztán megjelentek az új nyaralók. Budapest, Pécs,
Kaposvár, és Nagykanizsa adta az elsô állandó
vendégeket, de Pozsonyból és Csurgóról is érkez-
tek a divatba jött tóhoz.. 
Fürdôegyesületet, és Egyházközséget alapítottak,
és fôleg nyáron pezsgô társasági élet folyt. A feny-
vesi ingatlan tulajdonosok egzisztenciájuk lehetô-
ségeit is bevetették, hogy a számukra oly kedves
nyaraló települést fejlesszék.
Partvédelem, villamosítás készült, felparcellázták 
a nagyobb birtok testeket. Stadler ügyvéd kiváló
csirke telepet működtetett birtokán. A már említett
települések tehetôsebb polgárai, méltóságai
ingatlanokat vásároltak, villákat, nyaralókat építet-
tek, melyben sok esetben részt vett Szilassy Lajos
helyi építô mester is. A nyaraló polgáraink tehetô-
sebb tagjai csónakot építtettek, illetve vásároltak
Horváth csónakostól akinek messze földön híres
műhelye a csatorna parton állt, az épület, igaz,
átépítve, de ma is áll. 
A Háború után Fenyves életében egy nagyon meg-
határozó változás történt. Megalakult a Balaton -
nagybereki Állami Gazdaság, melyet az akkori 
or szág vezetés a Dunántúl éléskamrájának szánt. 
A Gazdaság kialakításában komoly szerepet játszott
a hozzánk telepített KÖMI 401-es rabtelepe, ahol

férfiak, és nôk százai dolgoztak a majorságok fel-
építésében, és a Gazdasági vasút megépítésében.
A Nagybereki ÁG az egyik legnagyobb mezôgaz-
dasági nagyüzemként majd 2000 embert foglal-
koztatott, a település lélekszáma is rohamosan
növekedett. Ekkor több épületben folyt a gyere-
kek nevelése oktatása. Volt Óvoda a mai Bakay
utcában de Imre-majorban is, tanultak gyerekek 
a mai Iskola területén lévô Kacskovics villában, a
mai Könyvtárban de Fenyves-alsón is, de még 
a keleti településrészen közadakozásból épített
isko lában is.
Ekkor dôlt el, hogy megépül a jelenlegi épület,
amelyet már a Rákosi korszak végleges lezá -
rultával 1956-ra el is készült. Volt olyan idôszak
amikor 400 gyermek is járt ide, reggelente három
zsúfolt kisvasúti szerelvény hozta  gyerekeket Isko -
lába Csiszta, Táska, és Somogyszentpál, Imre -
major felôl.
Ez az idô is elmúlt, átszervezték az oktatást, de a
közlekedést is, így a gyerekek már máshová jártak,
út épült Imre major felé, felszámolták a majorságo-
kat, pusztákat.
Már szinte teljesen eltűntek Pálmajor, Rigóháza,
Kund puszta, Fehérvíz, Fekete akol, ami nagy bűne
a változásoknak. Közben a település is teljesen
átalakult, a mezôgazdasági nagyüzemet is utolérte
a privatizáció, Fenyves egy üdülô községgé lett
sok sokfelôl érkezett tulajdonossal.
Ennek igyekszünk megfelelni, és Balatonfenyvest
oly módon fejleszteni, hogy az alapértékeit meg-
ôrizzük, azokat a mai kornak megfelelôen alakít-
suk, a csendes, családias üdülôhely jelleget meg-
tartsuk. Sikerült újjá éleszteni a kisvasút Csisztai
ágát, de újabb attrakció is létesült, megépült a
Vitorlás kikötô egy kis szállodával, és hozzánk 
tartozik a Nagyberek a maga természeti csodájá-
val, páratlan növény, és állatvilágával. Fenyves ma
már a Balaton egyik leggazdagabb turisztikai
attrakciókkal rendelkezô ismert és elismert tele -
pülése.
A miénk, csodálatos, mindig más, csendes, ked-
ves, változatos, állandó, a mindenünk és szeretem.
Néhány érv de biztosan mindenkinek van még 
sok – Isten éltessen Balatonfenyves, Isten éltesse
mind nyájukat! (Lombár Gábor)

KÖSZÖNTJÜK A SZÁZHUSZONÖT ÉVES BALATONFENYVEST!
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Kati elsietett…
(Jánosházi Katalin 1951.05.30– 2021.08.16)
Itthon, az akkor Fonyódhoz tartozó Bala ton -
fenyvesen született, és itt a Petôfi utcai la ká sá -
ban érte a váratlan vég.
Itthon járt Általános Iskolába, a Gimnáziumot
Fonyódon végezte.
Utána a fôvárosban találta meg a boldogulást,
és a magánéleti társait Töreky Gyulát, majd
Pásztor Jánost.
Kétszer is házasodott, melynek örömteli lé -
nyege fia, Tamás akivel igazán bensôséges,
szinte baráti kapcsolatot ápolt.
Két unokáját, Dorottyát, és Kyrát igazi nagy-
mamaként imádta, ôk jelentették számára az
igaz és feltétel nélküli szeretetet.
Változatos munkákat végzett a Ferroglobustól
az Újpalotai Sportegyesületen egy magas -
építéseket végzô cégig, ahol társtulajdonos is
lett. Dolgozott egy vendéglátó helyen is.
Nyugdíjazása elôtt már hosszabb idôn ke -
resztül hetente járt le Fenyvesre szüleihez ôket
ápolni. Rákospalotán temette el ôket ahová
Kati is került.
Sokat volt távol a mindig is az imádott Feny -
vestôl, de mindig ide tartozott, innen indult és
szó szerint innen is távozott.
Egy ideig vezette a Nyugdíjas Egyesületet,
igazi arcot adott a szervezetnek.
Köszönjük, hogy ismerhettük, jó volt tudni,
hogy itt van közöttünk.
Nyugodj békességben! Hiányzol.

Lombár Gábor

Egyházak
Református egyház:

Református istentiszteletek minden vasárnap
reggel 9.00 órakor kezdôdnek Balatonfenyvesen,
a Re formátus Imaházban (Cím: Balatonfenyves,
Bem utca 9.).

Római katolikus egyház:

Miserend szeptember 19-ig:
Balatonfenyvesen, az Árpád-házi Szent Erzsébet
plébániatemplomban szentmise vasárnap reggel
8.00-kor 10.30-kor. 
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.
Péntek este 18.00 órakor az esti szentmise hetente
váltott helyszínen lesz megtartva. Az aktuális mise -
rend megtalálható a templomok hirdetôtábláján.

További információ:
Bálint Gábor plébános 

30/633-0668
A plébános elérhetô: a fenti telefonszámon vagy
személyesen a szentmisék után.

TANÉVNYITÓ 2021
Szeptember 1-jén kezdetét vette a 2021–2022-es tanév.
Magunk mögött hagytuk a pihenést, a nyarat, és ismét gye-
rekzsivajtól hangos az udvar, a tantermek. A gyerekek elfog-
lalhatták padjaikat, melyben 181 napot fognak eltölteni. Nyolc
évfolyamon 109 tanulóval kezdtük az évet. A tantestületben a
nyugdíjba vonuló Kövesdi Éva tanárnô helyére Vasvári
Nikoletta magyar szakos kolléga érkezett. Két rendkívüli év
után bízunk benne, hogy ismét az egész tanév során hagyo-
mányos, jelenléti tanítás lesz és nem kényszerülünk átállni
digitális oktatásra a járvány miatt. Változás a tavalyi évhez
képest, hogy nem kötelezô a szájmaszk viselése és testhô-
mérséklet mérés sem lesz az érkezéskor. Ám a higiénés sza-
bályok betartása és betartatása továbbra is ugyanolyan fon-
tos. Vigyáznunk kell magunkra és egymásra!
Elsô osztályos tanulóinkat (tizennégyen vannak) Lívi néni
(Németh Lívia) vezeti be a számok és betűk világába. Biztos
vagyok benne, hogy sok örömteli percben lesz részük a tanu-
lás során. Nyolcadik évfolyamos diákjainkra (osztályfônökük
Jászberényi Csaba) is nagy feladat vár, hisz el kell dönteniük,
melyik középiskolában folytatják majd tanulmányaikat az álta-
lános iskola sikeres befejezése után. Ennek kiválasztásához
minden segítséget meg fogunk adni. Az ötödik osztály osz-
tályfônöke Ágostonné Dankó Mónika, a többi osztály élén
nem történt változás. 
Az alábbi idézettel kívánok erre a tanévre mindenkinek céltu-
datosságot, lelkesedést, kitartó szorgalmat, jó egészséget, és
sok örömteli pillanatot.

„Az álmok egy tanítóval kezdôdnek, aki hisz benned, aki
noszogat, ösztökél és fölsegít a következô lépcsôfokra,
miközben meg-megbökdös egy hegyes pálcával, melyet
úgy hívnak: igazság.” (D. Rather)

Gondolatok az új nevelési évre
Teljes gôzzel és örömteli várakozással indul a 2021/22. ne -
velési év a Balatonfenyvesi Kisfenyô Óvoda és Mini Böl csö -
dében. Reményeink szerint kényszerszünet mentesen, jelen-
léti formában zajlik majd a munka. A tavaszi, másfél hónapig
tartó országos bezárás után igyekeztünk behozni, pótolni a
lemaradást. És pótoltuk programjainkat, szűk körben megtar-
tottuk a gyermeknapot, évzárót, ballagást.
Az iskolára felkészítô foglalkozások csorbát szenvedtek, de
gyermekeink egytôl-egyig rendelkeznek azokkal a ké pes -
ségekkel, kompetenciákkal, hogy sikerrel vegyék az elôttük
álló új kihívásokat. 
A nyitás utáni idôszak és a nyár aktívan telt, sok család vette
igénybe a bölcsödei, óvodai ellátást. Magas gyermeklétszá -
mok mellett igyekeztünk néhány napot pihenésre, feltöl tô dés -
re szánni.
Az új nevelési évben is a mindennapok sajátja kell legyen az
egymásra figyelés, a felelôs gondolkodás, magatartás – mind -
annyiunk részérôl! Bízunk benne, hogy idén nyitott formában
rendezhetjük meg programjainkat, visszakapjuk hétköznap-
jainkat. Egy biztos. A gyermekmosoly, az ölelés, a vidámság,
odafordulás, vigasztalás – vírushelyzettôl függetlenül is adott.

Hackl Szilvia
intézményvezetô
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A hagyományokhoz hí -
ven Ökumenikus Isten -
tisztelettel vette kezdetét
az Államalapítás ünnepe
alkalmából rendezett
program a Géza feje -
delem parkban. Elôször
celebrált együtt misét
településünk két új lel -
kipásztora, Bálint Gábor
katolikus plébános és
Németh Tamás reformá-
tus lelkész. Az istentisz -
telet után Lombár Gá bor
polgármester történelmi
visszatekintést tartalma -
zó beszédében kiemel -
te, hogy ezeréves törté -
nelmünk során nemcsak
a külsô támadásokkal
kellett szembenéznünk,
hanem számtalanszor a
belsô harcokkal is. Majd
jókívánságait fejezte ki a
jelen lévô ünneplôkön
kívül székely és lengyel
barátainknak is.
A több, mint 300 részt -
vevô együtt imádkozta:
„…Mindennapi kenye -
rünket add meg nekünk
ma….”, s így lett, mert
miután Gábor atya meg -
szentelte, Németh Ta -
más lelkész úr pedig
megáldotta az új kenye -
ret, a tavalyi évhez ha -
sonlóan kis cipókat osz-
tottunk ki az ünnep -
lôknek. Kollégáink által
gyűjtôtt búzakalászok-
ból is vihetett haza az,
aki szeretett volna.
Az ünnep alkalmából
Csontos-Petró Kata meg -
 szólaltatta a Lármafa
gongját is.

Államalapításunk ünnepén
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Szolgáltatás
Kócsa Mátyás ács-állványozó mester vál-
lalom régi tetôk felújítását, új tetôszerke-
zetek ácsolását, fedését, valamint belsô
burkolást és gipszkartonozást, kerti pihe-
nôk, teraszok, kocsibeállók elkészítését.
Balatonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.: +36
30/387-6573
Számítógépek javítását, karbantartását
vállalom. Orbán János +36 70/379-8301
Kôműves és burkoló munkát vállalok.
Zrínyi Péter +36 30/236-1537
Legyen tisztában értékeivel! nagy ta pasz -
talattal, becsüsi végzettséggel, helyi la kos -
 ként segítek régi tárgyai értékének meg-
állapításában, értékesítési tanácsadással,
díjtalan kiszállással. Telefon: +36 30/939-
1039 Bózsing György, Dráva utca 70.
Pernecz József ács-állványozó vállalja
régi tetôk felújítását, belsô tetôterek, falak
burkolását, teraszok, tornácok, autóbe -
állók, pavilonok készítését. Tel.: +36
70/347-0951
Pári Tamás villanyszerelô vállalom: lakó-
épületek, üzletek és egyéb gyengeára-
mú munkálatait! Ingyenes árajánlat-
készítés! 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 megold-
ja! Kertépítés, kertfenntartás, veszélyes
fa kivágás. +36 30/432-7073
Villanybojlerok javítása, tisztítása, mosó-
gépek, mosogatógépek, elektromos ház-
tartási 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 Balaton feny -
ves, Vörösmarty u. 43., www.fenyvesi
pecapont.hu, tel.: +36 20/258-8600
Élôcsalik, etetôanyagok, horgászbotok,
szerelékek, horgászfelszerelések.
Kerékpár szerviz – Fahrrad Reparatur
Balatonfenyves, Nimród utca 121. Tel.:
+36 30/693-1873
Építési műszaki ellenôrzést vagy felelôs
műszaki vezetést, építési e-napló veze-
tést szakmagyakorlási jogosultsággal
vállalok. Tel.: +36 70/456-7216
Bádogozás, vízvezeték-szerelés, fűtés -
szerelés. Vörös Gábor. Tel.: +36 30/261-
6308
Mihalecz Tibor szobafestô, mázoló. Tel.:
+36 70/602-5095, e-mail: mihalecz.tibor
@freemail.hu
Takarítást vállalok. Indulásra és esetleg
váltástakarításra. +36 70/358-7879
Házkörüli munkákat, fűnyírást vállalok.
Tel.: +36 30/997-9085

Nyílászáró üzlet. Ablakok, ajtó, redônyök,
szúnyoghálók, párkányok értékesítésé-
vel foglalkozunk, valamint beépítéssel is!
Várjuk a kedves érdeklôdôket. Címünk:
Balatonkeresztúr, Iskola u. 2. (gyógyszer-
tár mellett) Tel.: +36 70/416-9836
Nyílászárók, redônyök, szúnyoghálók
beépítése, javítása kedvezô áron, ingye-
nes felméréssel. Telefon: +36 30/305-
6287, www.balaton-redony.webnode.hu
Lakóépületek, nyaralók elektromos háló-
zatának teljes körű építését, felújítását,
javítását 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! Talaj -
egyengetést, talajlazítást, tereprende-
zést, fűnyírást vállalunk 25 LE traktorunk-
kal. Telefonszám: +36 30/235-3102
Víz, szennyvíz hálózat szerelése és javítá-
sa, fűtésszerelés. Hétvégén is. Ingyenes
árajánlat. Telefon: Mózer Tibor, +36
20/937-0218, +36 30/370-3364.
Fotóst keres? Legyen szó esküvôrôl, csa-
ládi fotózásról, kreatív portréról vagy bár-
milyen jelentôs esemény fényképes meg -
örökítésérôl, keressen bizalommal! Ják -
falvi Beáta. Érdeklôdés és megrendelés:
e-mail: photography0105@gmail.com,
telefonszám: +36 30/973-3891
Ezermester javít kerékpárokat, háztartási
kisgépeket, lemezjátszót, videót. Mindig
TV setabox telepítés, hangolás, beállítás.
Csak kisegítô tevékenység elszámoló
számlával. Tel.: +36 70/602 5203
Gondod akadt a nyakaddal, fáj a dere-
kad, sokat ülsz munkád során, vagy épp
ellenkezôleg, 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 keze-
lésrôl. Svéd frissítô masszázs, Thai herba-
labdacs masszázs, köpölyözés, Kinezio
tapasz kezelés. Házhoz is kimegyek, ha
szükséges. Idôpont egyeztetés a követke-
zô telefonszámon: +36 20/289- 9746
SOMA BICIKLI SZERVIZ – Somogyi
Zoltán, Balatonfenyves, Nimród u. 113.,
tel.: +36 30 693 1783
Oktatás
Óegyiptomi nyelvoktatás Balatonede -
ricsen. Jelentkezni lehet a gabtak@data-
trans.hu elérhetôségen.
Ingatlan
Eladó 5 db zártkerti ingatlan (1600 m2).
Falu központjában építési telek (2400
m2). Tel.: +36 30/863-9293
Egyszobás, újonnan berendezett lakás
egy személy részére hosszú távra kiadó.
(Csak nemdohányzónak!) Fonyód,
Csisztai út. Tel.: +36 30/961-7088
Debreceni Ingatlanügynökség eladó há -
zakat, nyaralókat, telkeket keres ügy- felei
részére. Érdeklôdni: Dobrossy Zol tán

Balatonfenyvesi nyaraló tulajdonos
ügyvezetônél. Tel.: +36 30/8414-789, 
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 felsze-
reltség (sárvédôk, elsô, hátsó világítás,
stb.), 16-os Saiguan illetve Guilong vál-
tókkal, középkék és sötétkék vázszín,
egye nes kormányok. Áruk: 39 000-39 000
Ft. Megtekinthetô telefonos egyeztetést
követôen, telefon: +36 20/230-3388
Orosz katonai gumicsónak (3,6 m) + eve -
zôk + 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
PEOGEOT Qab-50 felújított terep robogó
2007-es, valamint YAMAHA-125/50 2006-
os nagyrobogóimat eladom. Tel.: +36
70/602-5203
Eladó nagyobb gyereknek való, alig
használt kerékpár. Tel.: +36 30/504-7194
Kenu, 3 személyes, műanyag, eladó. Tel.:
+36 70/210-0553
„BALATON 18” Vitorlás teljes felszere-
léssel eladó Tel.: 06 70/210-0553  E-mail:
b06702100553@gmail.com
Állás
Kárpitost keresek, aki balatonfenyvesi
nyaralómban az ülôgarnitúrát áthúzná.
Tel.: +36 20/365-3148
Vitorlások üzemeltetésére keresünk meg -
bízható, tapasztalt, hajózni tudó kollégát
májustól októberig. 18–99 éves korig.
Érdeklôdni: +36 20/583-5358
Adok-veszek
Jó állapotú retro bútorok ingyen elvihe -
tôk: dohányzóasztal, Tulipán heverô/ka -
napé, 2 kisméretű fotel, 3 ajtós polcos-
akasztós szekrény, paplanok. Tel.: +36
70/609-9774
Eladó 1 db forgótárcsás mosógép, 1 db
centrifuga új állapotban, 1 db gáz sziesz-
ta palackos, 1 db fa csónak 1 pár evezô -
vel, 1 db olajradiátor. Tel.: 85/360-399
Eladó 2 db heverô, 2+1+1 darabos ülô-
garnitúra, 1 db gáztűzhely, 1 db akasztós
szekrény, 2 db kis méretű fotel. Tel.: +36
30/530-0240
Eladó: fotelek, székek – hozzá való asz-
talok 1000 Ft/db egységáron; jó állapot-
ban lévô heverô 3000 Ft. Tel.: +36
30/863-9293
Eladó kenyérsütô, rozsdamentes edény -
készlet (16 db-os), 12 személyes evô -
eszköz, Zsolnay süteményes készlet,

AP RÓ
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szekrény, dohányzó asztal, 2X+-as szô -
nyeg, XXL-es bôrdzseki. Te.: +36 20/445-
9730
Fenyvesen eladó: 1 db kéményes gáz -
konvektor Lampart 4 kw, kiváló állapot-
ban. Érd.: +36 20/491-9702
Tábortűznek, valamint grillezésre alkal -
mas felfűrészelt faágak jelképes összeg -
ért 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 ét ke -
zô asztal két paddal, bonanza szek ré -
nyek, éjjeli szekrény, szônyegek, plé dek,
párnák, pehelypaplan, ágynemű gar -
nitúrák, 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 szônyegek, konyhai holmik,
könyvek, faliképek rendkívül olcsón. Tel.:
+36 30/309-5121
Italy style tolóajtós gardróbszekrény 4 db
plusz polccal 239 x 203 x 60 eladó, irány -
ár 130 000 Ft. Érd.: +36 20/471-7225
Állítható méretű gyermek/ifjúsági fenyô
ágykeret ágyráccsal, ágyneműtartóval,
matraccal eladó. Ár: 30 000 Ft. Érdeklôd-
ni lehet: +36 70/608-5551
Eladó karácsonyra kapott ruhagôzölô.
Egyszer használt, kifogástalanul műkö -
dik. Az Euronicsban 39 999 Ft-ért kap ha -
tó. Alkalmas ruhaneműk: ing, ruha, zakó,
blúz, stb. gôzöléssel történô vasalására.
A gôzfej fémbôl van, a rúd állítható. 
3 gôzfokozat. Ára: 19 000 Ft. Telefon:
+36 20/590-0538
Eladó Elektrolux porzsák nélküli kézi
porszívó. 1600 W teljesítmény. Hibátlanul
működik. Átvehetô Balatonfenyvesen.
Ára: 7000 Ft. Tel.: +36 20/590-0538
Eladó Ford Focusra való: 185x65R14
méretű 70%-os nyári gumi felnivel és ere-
deti csomagtartó. 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
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
permetezô, 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, tartozékok -
kal. Ára: 12 000 Ft. Balatonfenyves +36
20/590-0538
Vásárolnék forgótárcsás mosógépet.
Tel.: +36 20/215-4573
Egy inverteres, egy hagyományos elektro-
mos hegesztô jutányosan eladó, tarto -
zékaikkal. 250 és 120 A teljesít mé nyűek.
Valamint egy 2000W-os AEG benzinmo-
toros 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
merevlemezzel, több felvételi opcióval.
Érd.: +36 70/602-5203
Balatonfenyvesen eladó: 25 kg-os benti
gyermekhinta: 10 000 Ft, cseppmentes
tanuló pohár: 800 Ft, nyári lány ruha 86-
98-as csomag: 10 000 Ft, 9-18 Römer
Eclipse autósülés: 9000 Ft, nyári szan -
dálok, cipôk kislánynak 19-26-os mé re -
tig, 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
Eladó komplett zuhanykabin (80x80-as
akril tálcával, leeresztôvel, megkímélt,
keveset használt). Ár: 12 600 Ft. Érdek-
lôdni: +36 20/992-5103
LOWRANCE iFINDER PRO kézi GPS
helykeresô helymeghatározó, profi tudá -
sú igényes készülék, tengeri funkcióval
is, újszerű állapotban, magyar nyelvű
leírással eladó. Ára: 24 900 Ft. Érdeklôd-
ni lehet: +36 20/230-3388 telefonszámon
FISH FINDER vezeték nélküli halkeresô
SZONÁR gyári csomagolásban, újszerű
állapotban tartozékokkal eladó. Ára:
9900 Ft.Érdeklôdni lehet: +36 20/230-
3388 telefonszámon
Eladó: képek – olajfestmények, akvarel -
lek, rézkarc. Hôszigetelt üveg, műanyag
keretben. Méret: 3,30 m x 1,50 m. Hô szi -
getelt műanyag keretű ablak, méret: 
1,50 m x 1,50 m. Bontásból, használt.
Érd.: +36 30/309-5121
Szépség / Egészség / Sport
Szeretettel várok minden szépülni vágyó
Hölgyet, Fonyódon az Ady Endre u. 7.
szám (cipôbolt mellett) alatti Angelit
szépségszalonba. Anti-aging kezelések,
3D műszempilla építés, alkalmi smink,
szôrtelenítés, Plasma G kezelés (hegek,
striák, aknék és rosaceás területek ke -
zelésére). Hétfôtôl szombatig 9–18:00-ig
bejelentkezés a +36 70/515-5463 tele -
fon számon vagy Facebookon keresztül
lehetséges.
ZÖLD JÓGA KLUB A VÍZPARTON
Jógás csapatot szervezünk elsôsorban
fenyvesieknek, de minden érdeklôdôt sze -
 retettel várunk, kezdôket is. Mé reg te le nítô
légzés, nyújtás, keringésjavítás, alakfor-
málás 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 dere -
kad, sokat ülsz munkád során, vagy épp
ellenkezôleg, 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
herbalabdacs masszázs, köpölyözés,
Kinezio tapasz kezelés. Házhoz is kim-
egyek, ha szükséges. Idôpont egyezte -
tés a következô telefonszámon: +36
20/289-9746
Egyéb
Életjáradéki szerzôdést kötnék egyedül -
álló, idôs személlyel. Tel.: +36 20/457-
4520
Az apróhirdetések közzététele díjmentes,
a hirdetések tartalmáért felelôsséget nem
vállalunk! 
Aktuális híreink a www.balatonfenyves.hu
honlapunkon találhatóak. 

Októberi számunk lapzártája
2021. szeptember 31.

LOMTALANÍTÁS!
A PELSO-KOM Nonprofit Kft. tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot, hogy Balatonfenyves
területén lomtalanítást szervez. 
A lomtalanítás során kizárólag a lakosság
által kihelyezett, jogszabályban meg ha -
tározott nagydarabos háztartási hulla dé -
kot szállítjuk el.
Lomhulladék kihelyezésének idôpontja:
A kikötônél lévô Nagyároktól keletre (Fo -
nyód felé) fekvô ingatlanok esetében és
Imre ma jorban: szeptember 19. vasárnap.
A Nagyároktól nyugatra (Nagykanizsa
felé) fekvô ingatlanok esetében: szeptem-
ber 26. vasárnap.
A fenti dátumokat követôen kihelyezett
hulladékot a szolgáltatónak nem áll mód-
jában elszállítani.
Balatonfenyves település környezetének,
tisztaságának megóvása érdekében a
lomhulladékot a fent megjelölt idôpontban
szí ves kedjenek kihelyezni az ingatlan elé
ügyelve arra, hogy az a gyalogos és a
gép jár mű forgalmat ne akadályozza.
Elszállításra kerül: nagyobb méretű, feles -
le gessé vagy hulladékká vált háztartási
felsze relési tárgyak és eszközök, melyek
rendszeres vegyes kommunális hulla dék -
gyűjtés al kalmával a méretüknél fogva nem
helyez hetôek el a gyűjtôedény zet ben.

NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:
– veszélyes hulladék
– építési, bontási hulladék
– elektronikai hulladék
– zöldhulladék
– szelektív hulladék
– kommunális hulladék
– gazdálkodó szervezetek által kihelyezett

hulladék
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Fiatal muzsikusok fújták a fanfárt, balatonfenyvesi zongorista tehetség
kápráztatta el zongorajátékával a közönséget, új vendégművészek kap-
csolódtak az alapító elôadók műsorához augusztus 7-én, a Fenyves Yacht
Club teraszán. Nyáreste volt, tikkasztó hôség, a technikai személyzet szín-
padot kovácsolt nagy igyekezettel a tűzô napfényben, vegyes, várakozó
érzések töltötték el a gyülekezô hallgatóságot és a fellépôket a szokatla-
nul új környezetben, a Klasszikus Zenei Kör jubileumi koncertjén.
Aztán, a kezdésre lassan helyére billent minden. A műsor kínálata és meg-
valósítása, a közönség hálás szeretete és elismerésük feledtette az eszté-
tikailag ormótlanul zavaró villanyvezetékek, mikrofonok és nehézkesen
működô reflektorok színpadi látványát, és mindenkinek sikerült a megszó-
laló muzsikára koncentrálnia. 
A magyar „Ötök” – Liszt, Erkel, Dohnányi, Bartók és Kodály – klasszikus
alkotásai mellett színes elôadásban szólaltak meg Bach, Elgar, Kreisler,
Schubert, Puccini művei, valamint Kacsóh Pongrác, Kálmán Imre és Lehár
Ferenc közismert operett-dalai.
Az elôadók a váratlan környezetben is örömmel járultak tudásukkal az est
sikeréhez: Baranyay László Liszt-díjas zongoraművész, a zenei kör művé-
szeti vezetôje, Geszthy Veronika operaénekes, Szödényi Nagy Enikô gor-
donkaművész, Turpinszky Gippert Béla operaénekes, Fejes Antal gordon-
kaművész, Királyné Jäger Nikoletta hegedűművész, Hollósi Mihály szóló -
klarinétos, a zenei kör vezetô-szervezôje, Kemény Zsombor, nemzetközi
versenyek díjnyertes zongoristája, Papp Kitti és Konkoly Kristóf fanfáros
elôadók, és e sorok írója, F. Pálfy Zsuzsa zongoratanár-műsorismertetô.
A „Bánk bán” nagyáriája után az „Este a székelyeknél” nemzeti összetar-
tozást óhajtó mondanivalóját Kulinyi-Vincze: „Szép vagy, gyönyörű vagy,
Magyarország” kezdetű dala erôsítette helyi zenebarát énekesek és a fel-
lépô művészek elôadásában. A vendéglátó Yacht Club gyertyafényes tor-
tája koronázta be az estet, és tette emlékezetessé a jelenlévôk számára a
zenei kör 20 éves jubileumát! 
A helyi önkormányzat, a szponzorok és a lelkes közönség támogató jóin-
dulatát megköszönve, a jövô zenéje ezzel az esttel a fiatalok kezébe került.
Sok erôt és jó egészséget kívánunk nekik, Balatonfenyves klasszikus érté-
keinek ébren tartásához!

Fotónkon Geszty Veronika és Turpnszky Gipper Béla

Három generáció koncertje

Gyógyszertárak 
ügyeleti rendje:
2021. szeptember 6–12.

Turul Gyógyszertár, Balatonfenyves
2021. szeptember 13–19.

Magyar Korona Gyógyszertár,
Balatonlelle

2021. szeptember 20–26.
Három Királyok Gyógyszertár,

Balatonboglár
2021. szeptember 27–október 3.
Mária Gyógyszertár, Balatonlelle

2021. október 4–10.
Arany Kígyó Gyógyszertár,

Balatonboglár

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

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

Könyvtár
8646 Balatonfenyves, 

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

Könyvtári nyitva tartás szeptembertôl:

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

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
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A selyemakác vagy perzsa selyem -
akác (Albizia julibrissin) egy egzo -
tikus külsejű, különleges, hosszan
tartó, illatos virágai miatt igen nép -
szerű, kertekbe és gyakran fasornak
is ültetett díszfa. Latin nemzetség -
nevét Filippo degli Albizzi firenzei 
természettudósról kapta, aki a 18.
században elôször hozta be a nö -
vényt Európába. A fajnév (julibrissin)
pedig a perzsa „gul-i abrisham” szó
torzítása, amely selyemvirágot je lent.
A selyemakác a hüvelyesek (Faba -
les) rendjébe, azon belül a pillan -
gósvirágúak (Fabaceae) családjába
tartozik, ahová számos konyhai nö -
vényünk, többek közt a bab és a
borsó is. A faj eredeti ôshazája Ázsia,
amelynek déli részétôl Iránon (Per -
zsián), Azerbajdzsánon és Kí nán át
egészen Japánig vadon elterjedt.
Magának a nemzetségnek (Albizia,
néha hibásan két z-vel írják) több
mint száz faja él Ázsiában, Afriká ban,
Ausztráliában is. Európába és Észak-
Amerikába a 18. században került,
és azóta kedvelt és sokfelé ültetik,
fôként a mediterrán országokban.
Fiatal korában fagyérzé keny, de a
hároméves növények már biztonság-
gal áttelelnek Magyar or szágon is.
Magról szaporítható, de eleinte nem
bírja a szárazságot, 2-3 naponta
bôséges öntözést igényel. Fényigé -
nye nagy, a direkt napfényt kedveli.
Felnôtt korában is a védett, napos
helyet részesíti elônyben, a mérsé -
kelten száraz ta lajt elviseli, más tekin -
tetben meglehetôsen igény telen. 
A selyemakác nem nô túl magasra
(6-12 méter), hengeres törzse in kább
elágazó. A kéreg színe szürke, fel-
színe repedezett. Lombkoronája és
ágai szétterülôk. Ovális, épszélű,
világoszöld levelei az akácéhoz ha -
sonlóan párosan szárnyaltak, több-
szörösen összetettek, innen szár ma -
zik a neve is. Éjjelre a pár hu za mos
levelek a hosszú levélnyél mentén a
mimózához hasonlóan össze csu -
kódnak. A selyemakác virága az, ami

igazán különleges. A sok, egyen ként
2-3 cm hosszú porzó száltól borzas,
illatos, díszes virág csomói júniustól
szeptemberig több hullámban nyíl-
nak. Színük lehet rózsaszín, fehér,
sárga, piros vagy narancssárga, de
eredetileg (ahogy a kis képen is
látható) talán a legszebb a fehérbôl
pirosba hajló. A színezet és a virágok
alakja szerint számos kultúrváltozatát
nemesítették ki. Virágzáskor a mé -
hek, lepkék, darazsak és a virágport
gyűjtô ro varok (Amerikában a kolib-
rik) elô sze retettel látogatják gazdag
nektárt produkáló, mézelô virágait. 
A termés hengeres alakú vagy hosz -
szúkás, barna színű hüvelytermés,
ahogy a rend neve (hüvelyesek) is
mutatja. A babéhoz hasonló, de an -
nál laposabb (és nem ehetô) termé -
sek hossza 12-18 cm. Télen sokáig 
a fán maradnak a termés hüvelyek,
miközben a levelek ôsszel sárgára
színezôdnek, majd lehullanak. A ma -
gok a hüvelybôl érés után kihullanak,

és megfelelô talajra érkezve indulnak
fejlôdésnek. Ma guk a virágok erôs
szél hatására képesek nagy távolsá-
gokra is eljutni, és azután az ott
megérô magok kicsírázni. E tulajdon-
sága miatt pél dául az Amerikai
Egyesült Államok déli részén invázív
növénynek tart ják, és nem ajánlják
az ellenôrizetlen ültetését.
A selyemakác egyes részei (hajtása
és magja) egyes források szerint
idegmérget (neurotoxint) tartalmaz,
de errôl még nem egységes az or -
vostársadalom véleménye sem. Min -
denesetre kerüljük ezeknek még
véletlen elfogyasztását is, külö nö sen
gyerekek esetében! Ugyan akkor arra
megbízható tapasztalat van, hogy
csaláncsípés után a fájdalom csil-
lapítására jól szolgál az összegyűrt
levelekkel való bedör zsölés. Ma gá -
nak a törzsnek az anyagát bútor -
készítésre lehet hasz nálni. A hátla -
pon a Fenyvesi utca 30. sz. alatti
selyemakác látható.

Selyemakác
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).

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