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Azt hiszem, nem mondok nagy újdonságot azzal,
hogy az idei karácsonyunkat is meghatározza a koro-
navírus járvány. Meglátásom szerint az nem mindegy,
hogy hogyan éljük meg: úgy, hogy a vírus vetíti rá
árnyékát az ünneplésünkre, vagy fordítva, azaz úgy,
hogy karácsony fényében tudjuk látni és megélni ezt
a vírushelyzetet... Ezzel az írással ebben szeretnék
segíteni a Kedves olvasóknak, hogy szeretnék rá -
világítani arra, hogy hogyan lehet mégis áldás szá-
munkra ez a nehéz idôszak,
hogy hogyan erôsítheti mégis
hitünket és hogy hogyan tu -
dunk mások számára is áldássá
lenni!
Már az adventi idôben, ebben 
a „kényszer-adventben” kihasz-
nálhatjuk azt a helyzetet, azt a
tényt, hogy most könnyebb
megállni... Korlátozva van a
mozgásunk, a szabadságunk,
az idén sem na gyon tartanak
például nagy ad venti vásárokat
és egyéb kulturális programo-
kat, amelyek csak elterelik a fi -
gyelmünket az igazi karácsonyi
készülôdésrôl... Igen, ez egy
lehetôség, hogy lelkibb mó don
készüljünk az ünnepre és
könnyebben megtaláljuk azt a
bizonyos belsô szobát, amely -
rôl Jézus beszél a Hegyi be -
szédben (Mt. 6, 6), ahol elcsen-
desedhetünk Mennyei Atyánk
elôtt.
Aztán azon is elgondolkodhatunk, hogy ez a világjár-
vány azért elénk tárja megkérdôjelezhetetlenül a mi
korlátozottságunkat, kicsinységünket, sebezhetôsé-
günket és halandóságunkat is, mondjuk így egy szó-
val, ember-voltunkat! Kijelöli a helyét annak az
embernek, aki újra és újra Isten helyére tör. Hogy
mondja a Prédikátor?  „... mert Isten a mennyben
van, Te pedig a földön..!” (Préd. 5, 5) Nem vagyunk
tehát istenek, de még csak karácsonyi angyalkák
sem, hanem nagyon is földi lények, segítségre, meg-
váltásra szorulók..!
Ugyanakkor nem csak azt érzékelhetjük magunk
körül, hogy ez a koronavírus – egyenlôre még –  ural-
ja a világot és mi teljesen ki vagyunk neki szolgál -
tatva, hanem azt is, hogy van a Covid 19-nél is

Nagyobb Erô! Apropó, tudják, hogy miért hívják ezt a
vírust koronavírusnak..? Idézném a Wikipédiát:
„Nevüket elektronmikroszkópos képük alapján kap-
ták, melyen a burokba ágyazott fehérjetüskék a Nap
koronájához hasonlóan kitüremkednek a felszínbôl
(a latin  corona és a görög κορωνη szavak jelentése:
koszorú, virágfüzér, glória, korona). Ezt a kitürem -
kedô, tüskeszerű morfológiát a vírus felszínén gliko-
protein fehérjék alkotják.” Nap koronája és tüskesze-

rű alakzat, töviskoszorú... Nem
emlékeztet ez bennünket Jézus
Krisztusra..? Egyrészt isteni vol-
tára, a világ világosságára, az ég
királyára, másrészt ember-voltá-
ra, ahogy miattunk szenvedett
(„...Te töviskoszorúzott, kigúnyolt
drága fô..!” 341. dicséret) és ér -
tünk meghalt a golgotai ke -
reszten, hogy majd har madnap,
húsvétkor, feltámadásával le -
gyôz ze a bűnt, a halált, betegsé-
get, világjárványt, egyáltalán min -
den életellenes erôt?!
Végül még valamire felhívhatja a
figyelmünket ez a vírus, amely
ugyebár fertôzés útján terjed...
Van valami, ami ehhez hasonló-
an, embertôl emberig, s lélektôl
lélekig képes hatni, s hódíthatja
meg a világot, ez pedig a szere-
tet, amelyet Jé zus hozott el
nekünk! Ez nem csak alkalom-
és kampányszerűen, ilyenkor,
karácsony elôtt „futhat át” raj-

tunk... Ennél nem kell eltakarnunk az arcunkat,
hanem vállalhatjuk önmagunkat..! Ugyanakkor,
ahogy – a szakemberek szerint – a koronavírus más
és más mutációkban várhatóan még sokáig köztünk
marad, úgy Isten szeretetét is ezer és ezer formában
tapasztalhatjuk meg és „fertôzhetjük” tovább vele
embertársainkat, szeretteinket, ismerôseinket, sôt,
ismeretleneket is..! Én hiszem, hogyha kérjük imád-
ságainkban, Isten fog adni ötleteket, lehetôségeket,
felismeréseket, s mindenek elôtt erôt a megvaló -
sításhoz!
Így „koronázza meg” Isten a mi életünket már most
karácsonykor is az Ô jelenlétével, hatalmával és sze-
retetével! Áldott karácsonyt, mindenkinek! (Németh
Tamás)

KÖSZÖNTJÜK A SZÁZHUSZONÖT ÉVES BALATONFENYVEST!
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VEGYES TELEPÜLÉSI
HULLADÉKGYŰJTÉS
Vegyes települési hulladékot az
elôfizetésnek megfelelô méretű,
edénymatricával ellátott  gyűjtô-
edényben lehet kihelyezni (zsák-
ban nem!). Edénymatrica nélkül a
szolgáltató nem szállítja el a hulla-
dékot! A hulladékgyűjtô edényzet
mellé az esetenként keletkezô több-
let vegyes települési hulladékot, ill.
üdülôingatlanok esetében a szezo-
non kívüli idôszakban keletkezô hul-
ladékot csak a szolgáltató logójával
ellátott többlethulladékos zsákban
lehet kihelyezni.
Többlethulladékos zsák ára bruttó
294 Ft, értékesítô helyek az alábbiak:
228.sz. COOP üzlet, Bevásárló utca
1., Dödi kincse ABC, Fenyvesi utca
79., SPAR üzlet Kölcsey és Pozsonyi
utca keresztezôdése
Amennyiben az ingatlanhasználó
más térfogatú vagy darab számú
gyűjtôedényzet elszállítását igényli,
ez irányú változtatási igényét a szol-
gáltatóhoz kell bejelenti. A bejelen-
tést évente egyszer, minden év
január 31-ig lehet megtenni.  (elér-
hetôség: info@pelsokom.hu, posta-
cím: PELSO-KOM Nonprofit Kft.8693
Lengyeltóti, Zrínyi u. 1-3., nyomtat-
vány letölthetô a www.pesokom.hu
oldalról)
Lakóházak után éves, míg üdülôin-
gatlanok után szezonális hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási díjat
köteles fizetni az ingatlanhasználó.
Az ingatlanok rendeltetés módját az
ingatlan-nyilvántartás adatai határoz-
zák meg. Az ettôl eltérô használatot a
tárgyévet megelôzô évben tett helyi
adó bevallással lehet igazolni a szol-
gáltató felé tárgyév március 31-ig.

Szüneteltethetô a közszolgáltatás
igénybevétele, amennyiben az
ingatlan legalább 6 hónapig folya-
matosan nem használják, és errôl
írásban elôre nyilatkoznak a szolgál-
tatónak. A szüneteltetést az idôszak
végén leolvasott mérôóra-állásokon
alapuló „nullás” közüzemi számlák-
kal (víz vagy villany) vagy a mérôóra
állásokat tartalmazó hitelesített fény-
képpel (a fénykép dátum hitelesítése

az aznapi kiadású újsággal való
együtt fotózással történik) kell iga-
zolni. Az ingatlant használaton kívüli-
nek („nullás” fogyasztásnak) kell
tekinteni akkor is, ha az ingatlan kar-
bantartási és tisztántartási feladatok
ellátása miatt, a mérôóra kezdô és
záró óraállása között 12 hónap alatt
legfeljebb 2 m3 vízfogyasztás vagy
maximum 50 kWh villamos energia
fogyasztás mutatkozott.

VEGYES CSOMAGOLÁSI
HULLADÉKGYŰJTÉS 
(PAPÍR, MŰANYAG, FÉM)
Az elkülönített csomagolási hulladé-
kot  120 vagy 240 literes sárga szí -
nű gyűjtôedényzetben, ill. a szolgál-
tató logójával ellátott sárga zsákban
lehet csak kihelyezni. Más zsákban
kihelyezett szelektív hulladékot a
szolgáltató nem szállít el. A kartonpa-
pírból készült nagyméretű dobozt
lapra hajtogatva és kötegelve kell a
szolgáltatónak átadni. 
Szállítási naponként 1 db sárga gyűj-
tôzsákot biztosít a szolgáltató térítés-
mentesen a gyűjtôedénnyel nem
rendelkezôk részére. Akinek az 1 db
zsák nem elég, a többlethulladékos
zsákot értékesítô üzletekben vásá-
rolhatnak sárga feliratos zsákot
bruttó 50 Ft/db egységáron. 

ÜVEGHULLADÉK GYŰJTÉS
Az öblösüveg hulladék 60 vagy 120
literes zöld színű gyűjtôedényzet-
ben vagy a zöld színű „ÜVEG” fel-
iratú zsákban helyezhetô ki. Sík -
üveg, tükör, törött üveg nem helyez-
hetô el az edényben vagy zsákban.
Szállítási naponként 1 db zöld gyűj-
tôzsákot biztosít a szolgáltató térítés-
mentesen a gyűjtôedénnyel nem
rendelkezôk részére. Akinek az 1 db
zsák nem elég, a többlethulladékos
zsákot értékesítô üzletekben vásá-
rolhat zöld „ÜVEG” feliratú zsákot
bruttó 35 Ft/db egységáron.

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
A zöldhulladékot elsôsorban kom-
posztálni szükséges. Amennyiben a
házi komposztálás nem megoldható
vagy kevésnek bizonyul, a zöldhul-
ladék 60 vagy 120 literes barnaszí-

nű gyűjtôedényzetben vagy bioló-
giailag lebomló zsákban gyűjthe-
tô. Az ágakat és nyesedéket 1 m x 
0,3 m x 0,3 m-es kötegekben lehet
kihelyezni. A szolgáltató logójával
ellátott biológiailag lebomló zsák
megvásárolható a többlethulladé-
kos zsákot értékesítô üzletekben
bruttó 200 Ft/db egységáron.
Amennyiben az ingatlanhasználó
nem a felsorolt módon gondoskodik
a zöldhulladék átadásáról a szol -
gáltató nem köteles annak elszállí -
tására. A begyűjtött zöldhulladékból
kom posztálási technológiával minô-
sített, engedéllyel rendelkezô kom-
poszt készül, ezért nagyon fontos a
hulladék tisztasága.

LOMTALANÍTÁS
A háztartásonként kihelyezhetô lom-
hulladék mennyisége maximum 
2 m3 lehet. A 2 m3 mennyiségen felül,
vagy a meghirdetett lomtalanítás idô-
pontján kívül (a közszolgáltatáson
kívül) az ingatlan használója az ingat-
lanán használhatatlanná vagy feles-
legessé vált lomhulladékának elszál-
lítását a szolgáltatótól külön térítési
díj ellenében megrendelheti.
A lomhulladék elszállítási igényt az
önkormányzat által meghirdetett
gyűjtési napot megelôzô 5. munka-
napig telefonon vagy a szolgáltató
honlapján biztosított regisztrációs
felületen kell bejelenteni a szolgál-
tatónak. A szolgáltató kizárólag az
elôre bejelentett szállítási igényt telje-
síti, a kihelyezett, de elôzetesen nem
regisztrált lom elszállítását jogosult
megtagadni. Aki szünetelteti a köz-
szolgáltatást, az nem jogosult a lom-
talanításra. Lomhulladékként nem
lehet kihelyezni, és így a szolgáltató
nem köteles elszállítani: építési tör-
meléket,épület felújításából, vagy
építésébôl kikerülô hulladékot, illetve
megmaradt anyagot, egyéb, a köz-
szolgáltatás körébe tartozó hulladé-
kot (pl. bezsákolható vegyes telepü-
lési hulladékot, textíliát, szelektíven
gyűjtött hulladékot, növényi zöldhul-
ladékot, ágnyesedéket),ipari techno-
lógiai berendezések, mezôgazdasá-
gi, ipari tevékenységek hulladékát,
vagy mellékterméket), veszélyes hul-
ladékot, elektronikai hulladékot, autó -
roncsot, gumiabroncsot, stb.
A felsorolt hulladék típusokat a szol-
gáltató az ingatlan elôtt hagyja, ilyen
esetben a hulladék közterületrôl tör-
ténô visszapakolásáról az ingatlan -

Tájékoztató a települési 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonfenyves Község Önkormányzatának 
a 8/2021.(IX.8.) számú, 2022. január 1. naptól hatályos rendelete
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tulajdonosnak a lomtalanítást köve-
tô 24 órán belül gondoskodnia kell.

A közszolgáltató kizárólag csak az
általa rendszeresített szabványos
gyűjtôedényzetben (négyzet ke -
resztmetszetű gyűjtôedényzet) oko-
zott kárért felel, amennyiben a gyűj-
tôedényzet károsodását nem az
ingatlanhasználó okozta azzal, hogy
a gyűjtôedényzet teherbíró képes-
ségét meghaladó mennyiségű hul-
ladékot helyezett el vagy a hulladék
beleragad, belefagyott. ill. a hulladé-
kot beletömörítették. Amennyiben
a meghibásodás a szolgáltatónak
nem róható fel (pl. nem szabvány
gyűjtôedényzet használata), vagy
a szabvány gyűjtôedényzet élet-
kora az 5 évet meghaladta, a
hasz nálhatatlan gyűjtôedényzet
javítása vagy pótlása az ingatlan-
tulajdonos kötelessége.

Felhívjuk az ingatlanhasználók
figyelmét, hogy minden típusú
hulladékot a szállítási nap regge-
lén 7 óráig, éjszakai szállítás ese-
tén este 18 óráig kell és lehet az
ingatlan elôtti közterületre kihe-
lyezni. Fontos, hogy a kisebb
utcákban is az ingatlan elé kell
kihelyezni a hulladékot, a szolgál-
tató innen szállítja csak el, az
utcasarkokra TILOS kitenni! A
hulladék nem az ingatlan elôtti
közterületre vagy a szállítási na -
pok között történô kihelyezése
szabálysértésnek minôsül, a lakó-
környezet tisztaságát jelentôsen
rontja! A közszolgáltatás körébe
nem tartozó hulladékok, pl építési
hulladék, nagy mennyiségű és
méretű zöldhulladék (fakivágásból),
lomtalanítást követôen keletkezô
lom hulladék díj ellenében beszál -
lítható az Ordacsehi Nagytérségi
Hulladékkezelô Központba (megkö-
zelíthetô Szôlôskislak felôl) vagy
rendelhetô 4,5 vagy 8 m3-es egyedi
konténer a PELSO-KOM Nonprofit
Kft-tôl a konténer@pelsokom.hu e-
mail címen vagy a 30/905-5016 tele-
fonszámon.
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Fenyvesiek, Tisztelt Olvasóink! A várakozás heteiben rövid lassításra van
szükségünk, hogy tudjuk, honnan jövünk, miben élünk, merre tartunk. 
A leltár készítésének ideje ez.
A mögöttünk lévô majd két esztendô megpróbált mindnyájunkat, elvett
bennünket egymástól. Hiányzanak a rokonok, a barátok, mindenki, akit
nap, mint nap láttunk, aki része volt az életünknek. Bizony nem gondoltuk
volna, hogy ilyen hosszan, ilyen kiszámíthatatlanul lesz része az életünk-
nek a vírus, nem gondoltuk volna hogy a védekezés ilyen ellentmondásos
helyzetbe sodorja nem csupán hátköznapjainkat, de ünnepeinket is. 
Most a várakozás idejét éljük, várjuk a Kisded születését, s várjuk, merre
fordul a sorsunk. Forduljunk szeretettel, megértéssel egymáshoz, legyen
erôs a hitünk, hogy Valaki mindig velünk van, vigyáz ránk, szeret ben-
nünket. Erre a szeretetre, ahogy egymás szeretetére, most igen nagy
szükségünk van. 
Áldott karácsonyt kívánok Fenyvesnek és a fenyvesieknek, mindenkinek,
minden családnak. 
Csendes várakozást, áldott ünnepeket, s egy boldogabb új esztendôt!

Lombár Gábor

Covid – 
a negyedik hullám
Ismét egy olyan tél elé nézünk,
amelyben elsôsorban nem a szoká-
sos meghűléstôl vagy influenzától
kell tartanunk. Ahogy országosan,
úgy Balatonfenyvesen is tetôzik a
koronavírus-járvány negyedik hullá-
ma, s ez komoly kihívások elé állít min-
denkit: település-, és intézményveze-
tôket, munkavállalókat, gyermekeikrôl
gondoskodó szülôket és szüleikrôl
gondoskodó felnôtteket egyaránt.
Dr. Veress Zsolt háziorvos tájékozta-
tása alapján Balatonfenyvesen is
megnôtt a fertôzöttség, a betegek
száma meghaladja a 2021. tavaszán
rögzített adatokat. Megfertôzôdés
tekintetében egyaránt veszélyeztet-
tek az oltottak és a nem oltottak, a
különbség a betegség súlyosságá-
ban van, ami viszont nagyon jelen-
tôs. A védettséggel rendelkezôk jel-
lemzôen náthaszerű tünetekkel átvé-
szelik, az oltatlan betegeknél viszont
egyáltalán nem látható elôre a beteg-
ség lefolyása és kimenetele. Közülük
jellemzô a fiatalabb korosztály (40 év
körüli) súlyos megbetegedése. Ezért
fontos az oltás – a harmadik, ún.
emlékeztetô oltás felvétele is – hang-
súlyozta Veress doktor.

A karácsony közeledtével sorra ma -
radnak el az adventi rendezvények,
Balatonfenyvesen is le kellett mon-
danunk a december 2-ára tervezett
Szironta Harangkoncertet, valamint 
a december 4-i Örömfestést. Mivel a
Falukarácsonyok a szabadban zaj -
lanak, ezért azokat várhatóan meg-
rendezzük. Felhívjuk azonban min-
denki figyelmét arra, hogy saját 
ma guk és társaik védelme érdeké-
ben mind a Falukarácsony alkalmá-
val, mind pedig más társas kapcso -
latok (karácsonyi bevásárlás, csa -
ládi-ba ráti ünneplés, stb.) alkalmá -
val ügyeljenek a távolságtartás és
maszkviselés szabályaira. Kará csony
a szeretet ünnepe – szeretetünket
idén fejezzük ki úgy is, hogy nem pu -
szilgatjuk-ölelgetjük egymást, hogy
vigyázunk mindenkire, vigyázunk
magunkra.

A Falukarácsonyok 
tervezett idôpontjai

2021. december 2. 
hétfô 17.00 óra: Imremajor

2021. december 21. 
kedd 17.00 óra: 

Balatonfenyves, Kertmozi
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Szolgáltatás

Kócsa Mátyás ács-állványozó mester
vállalom régi tetôk felújítását, új tetôszer-
kezetek ácsolását, fedését, valamint
belsô burkolást és gipszkartonozást,
kerti pihenôk, 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 -
pasztalattal, becsüsi végzettséggel,
helyi lakosként segítek régi tárgyai érté-
kének megállapításában, értékesítési
tanácsadással, díjtalan kiszállással. Tel.:
+36 30/939-1039 Bózsing György, Drá -
va utca 70.

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

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

Ha kerttel akad gondja, Schurcz meg-
oldja! Kertépítés, kertfenntartás, veszé-
lyes fa kivágás. +36 30/432-7073

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

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

Fenyvesi Peca Pont 8646 Balaton -
feny ves, Vörösmarty u. 43., www.
fenyvesipecapont.hu, tel.: +36 20/258-
8600 Élôcsalik, etetôanyagok, horgász-
botok, 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. Telefon: +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, redô-
nyök, szúnyoghálók, párkányok értéke-
sítésével foglalkozunk, valamint beépí-
téssel is! Várjuk a kedves érdeklôdôket.
Címünk: Balatonkeresztúr, Iskola u. 2.
(gyógyszertár 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

Villanyszerelést, lakóépületek, nyara-
lók elektromos hálózatának teljes körű
építését, felújítását, javítását vállalom,
korszerű életvédelmi és biztonságtech-
nikai megoldásokkal, számlával. Nagy
Jó zsef, villanyszerelô, műszerész. Tel.:
+36 50/134-7375 vagy +36 70/306-
0123. E-mail: jovillinfo@gmail.com.
Web: www.jovill.blog.hu

Kerti munka, Gyula megoldja! Talaj -
egyengetést, talajlazítást, tereprende-
zést, fűnyírást vállalunk 25 LE trakto-
runkkal. Tel.: +36 30/235-3102

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

Fotóst keres? Legyen szó esküvôrôl,
csa ládi fotózásról, kreatív portréról vagy
bármilyen jelentôs esemény fény ké- 
pes megörökítésérôl, keressen bizalom-
mal! Jákfalvi Beáta. Érdeklôdés és meg-
rendelés: 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
kezelésrôl. Svéd frissítô masszázs, Thai
herbalabdacs masszázs, köpölyözés,
Kinezio tapasz kezelés. Házhoz is kime-
gyek, ha szükséges. Idôpont egyeztetés
a következô 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@
datatrans.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 ki -
adó. (Csak nemdohányzónak!) Fonyód,
Csisztai út. Tel.: +36 30/961-7088
Debreceni Ingatlanügynökség eladó há -
zakat, nyaralókat, telkeket keres ügy felei
részére. Érdeklôdni: Dobrossy Zoltán
Balatonfenyvesi nyaraló tulajdonos
ügyvezetônél. Tel.: +36 30/841-4789, 
e-mail: dobrossyzoltan@gmail.com
Jármű
Romantika három részre bontható orosz
horgász-vadász csónak, 3 méteres,
komplett felszereléssel (padok, evezôk)
kifogástalan állapotban eladó. Ára 
41 000 Ft. Tel.: +36 20/230-3388
Alpha márkájú mountain bike kerékpá-
rok, 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 sötét-
kék vázszín, egyenes kormányok. Áruk:
39 000-39 000 Ft. Megtekinthetô telefo-
nos egyeztetést követôen, telefon: +36
20/230-3388
Orosz katonai gumicsónak (3,6 m) +
eve zôk + pumpa + tartozékok kifo gás -
talan állapotban eladó: 16 900 Ft. Érdek-
lôdni: +36 20/230-3388
Felfújható sárga gumicsónak (3 mé -
teres) újszerű állapotban, 1 pár eve zôvel
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 el -
adom. Tel.: +36 70/602-5203
Eladó nagyobb gyereknek való, alig
hasz nált kerékpár. Tel.: +36 30/504-
7194
Kenu, 3 személyes, műanyag, eladó.
Tel.: +36 70/210-0553
„Balaton18” Vitorlás teljes felszere-
léssel eladó. Tel.: +36 20/210-0553, 
e-mail: b06702100553@gmail.com
Állás
Kárpitost keresek, aki balatonfenyvesi
nyaralómban az ülôgarnitúrát áthúzná.
Tel.: +36 20/365-3148

AP RÓ
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Vitorlások üzemeltetésére keresünk
megbízható, tapasztalt, hajózni tudó kol-
légát májustól októberig. 18-99 éves
korig. Érdeklôdni: +36 20/583-5358
Adok-veszek
Jó állapotú retro bútorok ingyen elvihe-
tôk: dohányzóasztal, Tulipán heverô/
kanapé, 2 kisméretű fotel, 3 ajtós pol-
cos-akasztós szekrény, paplanok. Tel.:
+36 70/609-9774
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. Telefon:
85/360-399
Eladó 2 db heverô, 2+1+1 darabos ülô-
garnitúra, 1 db gáztűzhely, 1 db akasz-
tós 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
edénykészlet (16 db-os), 12 személyes
evôeszköz, Zsolnay süteményes kész-
let, szekrény, dohányzó asztal, 2X+-as
szônyeg, XXL-es bôrdzseki. Tel.: +36
20/445-9730
Tábortűznek, valamint grillezésre al -
kalmas felfűrészelt faágak jelképes
összeg ért átadók. Érd.: +36 30/504-
7194
Hűtôszekrény 120 x 50 cm, tökéletes
állapotú eladó. Telefon: +36 30/834-
7008
50 literes üvegballon eladó. Érd.: +36
70/200-3732
Állítható méretű gyermek/ifjúsági fenyô
ágykeret ágyráccsal, ágyneműtartóval,
matraccal eladó. Ár: 30 000 Ft. Érdek-
lôdni lehet: +36 70/608-7771
Eladó karácsonyra kapott ruhagôzölô.
Egyszer használt, kifogástalanul műkö-
dik. Az Euronicsban 39 999 Ft-ért kap-
ható. Alkalmas ruhaneműk: ing, ruha,
zakó, blúz, stb. gôzöléssel történô vasa-
lására. A gôzfej fémbôl van, a rúd állít-
ható. 3 gôzfokozat. Ára: 19 000 Ft.
Telefon: +36 20/590-0538
Eladó Elektrolux porzsák nélküli kézi
porszívó. 1600 W teljesítmény. Hibát -
lanul működik. Átvehetô Balatonfeny -
vesen. Ára: 7000 Ft. Telefonszám: +36
20/590-0538
Eladó Ford Focusra való: 185x65R14
méretű 70%-os nyári gumi felnivel és
eredeti 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
Egy inverteres, egy hagyományos elekt-
romos hegesztô jutányosan el adó, tarto-
zékaikkal. 250 és 120 A teljesítményűek.
Valamint egy 2000W-os AEG benzinmo-
toros aggregát is. Tel.: +36 70/602-5203
Hitachi projektor (kivetítô), Philips és
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
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
LOWRANCE iFINDER PRO kézi GPS
helykeresô helymeghatározó, profi tu dá -
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, új szerű
állapotban tartozékokkal eladó. Ára:
9900 Ft. Érdeklôdni lehet: +36 20/230-
3388 telefonszámon
Üdülô felszámolásból eladó: fenyôfa
étkezô asztal két paddal, szônyegek,
plédek, ágynemű garnitúrák, pehely-
paplan, függönyök, 2X3 m-es cserge,
piros-fekete-bézs színű. Érd. tel: +36
70/358-7879
Eladó komplett zuhanykabin (80X80-as)
akril tálcával, leeresztôvel, megkímélt
állapotban. Érd. tel: +36 20/992-5103
KIRAKODÓVÁSÁR ÉS BOLHAPIAC
Balatonbogláron a Kentaur Üdülôfalu
területén, minden vasárnap délelôtt.
Ingyenes kirakódás és vásárlátogatás.
+36 85/353-200, +36 30/831-7254.
www.kentaurbalaton.hu
Eladó 2 db használt, 36 m hosszú, vas-
szerkezetű, akácfa pallós járófelületű

bejárati stég, 9 m2 napozóval, lépcsô
lejáróval, szélessége 1 méter, egyoldali
korláttal, darabonként 100 000 Ft.
Megtekinthetô telefonon történt egyezte-
tést követôen, Balatonfenyvesen. Tel.:
+36 30/844-1881
Eladó: Műanyag bortároló tartály csap-
pal: 3 db 100 literes, 1 db 150 literes, 
5 db 200 literes, 2 db 300 literes; üstház,
50 l-es zománcozott üst; 12 db ágyne-
műgarnitúra huzat. Érdeklôdni: +36
20/383-5206
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 keze-
lésére). Hétfôtôl szombatig 9-18:00-ig
bejelentkezés a +36 70/515-5463 tele-
fonszámon vagy Facebookon keresztül
lehetséges.

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, köpölyö-
zés, Kinezio tapasz kezelés. Házhoz is
kimegyek, ha szükséges. Idôpont
egyeztetés a következô telefonszámon:
+36 20/289-9746
Egyéb
Életjáradéki szerzôdést kötnék egyedü-
lálló, idôs személlyel. Telefon: +36
20/457-4520
Az apróhirdetések közzététele díj-
mentes, a hirdetések tartalmáért fele-
lôsséget nem vállalunk! 
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy
a januári számunktól átalakítjuk az
APRÓ oldalait. Azok kerülnek be
ezekre a hasábokra, akik december
30-ig (újra) elküldik hirdetésük szöve-
gét. 2022-től CSAK balatonfenyvesiek
(vagy Balatonfenyves érdekeltségű,
tárgyú) hirdetéseit közöljük. Az ismét-
lődő hirdetéseket – a hely függvényé-
ben – két-három havonta egyszer
adjuk közre.
Aktuális híreink a 
www.balatonfenyves.hu honlapunkon
találhatóak.

Januári számunk lapzártája
2021. december 30.
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TÉLI SZÜNET
A Balatonfenyvesi 

Fekete István Általános
Iskolában 

a téli szünet elôtti 
utolsó tanítási nap:

2021. december 21. kedd.

A téli szünet utáni 
elsô tanítási nap:

2022. január 3. hétfô.

Jó pihenést kívánunk!

EGYHÁZAK
Református egyház

Református istentiszteletek
minden vasárnap reggel 9.00
órakor kezdôdnek Balaton -
fenyvesen, a Református Ima -
házban (Cím: Balaton fenyves,
Bem utca 9.). Minden hónap
elsô vasárnapján Családi Is -
tentisztelet.

Római katolikus egyház
Miserend:
Balatonfenyvesen, az Árpád-
házi Szent Erzsébet Plébánia -
templomban szentmise vasár-
nap 11.00 órakor. Cím: Ba -
latonfenyves, Kölcsey Ferenc
utca 79.
Balatonfenyves-alsón, a Szűz
Mária Szent Szíve Templom -
ban szentmise vasárnap reg-
gel 9.15-kor.
cím: Balatonfenyves, Temp -
lom köz 7.
Péntek este 17.00 órakor az
esti szentmise hetente váltott
helyszínen lesz megtartva. 

Éjféli mise december 24-én
21.00 órakor Balatonfenyves-
alsón, a Szűz Mária Szent
Szíve Templomban, 22.30 óra-
kor pedig Balatonfenyvesen,
az Árpád-házi Szent Erzsé-
bet Plébániatemplomban lesz.
A to vábbi ünnepi miserend a
templomok hirdetôtábláján
lesz kifüggesztve.

További információ:
Bálint Gábor plébános 

30/633-0668

A plébános elérhetô: a fenti
telefonszámon vagy szemé-
lyesen a szentmisék után.

Sajnos az idei esztendôben is a korona-
vírus járvány tartja kontroll alatt a prog-
ramjainkat! 
A szabadtéri rendezvények azonban
meg engedettek, így újragondoltuk a le -
hetôségeinket. Fontosnak tartjuk, hogy a
gyermekeink élményekhez jussanak,
hogy érzelmi fejlôdésüket különbözô
pozitív hatások érjék, s ennek egyik le -
het séges eszköze az élményszerzés.
A Márton-napi vásáros vígasságot így
kivittük a szabadba! Alaposan átgondol-
va, körültekintôen, betartva minden óvin-
tézkedést, és csak szűk körben – a csa-
ládok részvételével – a déli teraszon ren-
deztük be a vásárteret. Sok, szebbnél-
szebb portéka kínálta magát megvételre.
Az intézményvezetô köszöntôje után, a
nagycsoportos gyermekek vásári meg-
nyitó versével aztán kezdetét vette a
nézelôdés, vásárlás.
Bár a program ideje némiképp lerövidült,
azért a libazsíros kenyér és a kis kezeket

melengetô tea, minden résztvevônek
jólesett! A tábortűz lángjainál még dalra
is fakadtak a jelenlévôk. A lámpás felvo-
nulás pedig már a megszokott útvonalon
zajlott.
Köszönjük szépen a Szülôi Munka kö -
zös ség és valamennyi szülô segítségét,
támogatását a program megvalósításá-
ban! A visszajelzések alapján, bát ran
kijelenthetem, hogy mindenki elégedet-
ten és jó érzésekkel indult haza! (H. Sz.)

Gondoskodjon idôben vízmérôje téliesítésérôl!
Aki idôben felkészül, több tízezres kiadástól óvhatja meg magát

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

Márton-napi vigadalom a Kisfenyôknél
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A nyugati tuja (Thuja orientalis),
ellentétben az újságunkban novem-
berben bemutatott keleti tujával
(amely, ahogy írtuk, rendszertanilag
valójában nem is tuja) nem Ázsiá-
ban, hanem Észak-Amerikában ôs -
ho nos. Onnan hozták át és terjesz-
tették el nemcsak Európában (elsô-
ként Angliában 1536 körül), hanem
az egész világon: ma már hatalmas
telepített állományai élnek Orosz -
országban, Kínában és a Koreai-fél-
szigeten. Észak-Amerikában a keleti,
atlanti-óceáni alkot erdôket, míg faj-
párja, az órias tuja (Thuja plicata) a
kontinens nyugati, csendes-óceáni
oldalán terjedt el. Mindketten a cip-
rusfélék (Cupressaceae) családjába
tartoznak, és kedvelt kerti díszcser-
jék lettek. A nyugati tujának száznál
is több változatát, különbözô alakú
és színű formáját szelektálták, neme-

sítették ki. A levelek színe a sárgás-
barnától a smaragdzöldig, a fa alakja
pedig a karcsú oszloptól a széles
gömbig mindenféle lehet. A keleti „tu   -
jától”, amelynek tehát a helyes neve
keleti életfa (Biota vagy Platyc ladus
orientalis) lenne, mind levelében,
mind termésében különbözik: a leve-
lek kisebbek, még inkább pikkely-
szerűek, nincs rajtuk barázda, fo nák -
juk világosabb zöld. Az ágak termé-
szetes módon általában nem függô-
leges síkban állnak, mint az életfánál,
hanem inkább vízszintesen hajlanak
el a törzstôl, sôt le is csünghetnek. 
A termés (tobozka) még éretlenül
sem hamvaskék, hanem sárgás, vilá-
goszöld, késôbb egyértelműen bar -
na, hosszúkás tojás alakú, nincsenek
rajta szárnyak vagy dudorok. 
A kétféle növény általános megjele-
nésükben, méretükben és gondozá-

sukban, kertészeti felhasználásuk-
ban is nagyon hasonló, talán ezért
cserélôdik össze oly gyakran a
nevük. A nyugati tuja is inkább cser-
je, mint fa, 10-12 méter magasra nô,
de sövénynek használva az ennél
jóval alacsonyabbra történô rendsze-
res metszést is jól tűri. Mindketten
örökzöldek, ami persze nem azt
jelenti, hogy nem hullajtják leveleiket,
csak ez nem évszakhoz kötött, mint
a mérsékelt övi lombhullató fáinknál.
A keleti életfánál talán feltűnôbb,
hogy a hajtáscsúcsokon nyíló toboz-
virágok barna lepelleveleikkel töb-
bet „szemetelnek”. A nyugati tuja
nedves, tápanyagban gazdag talajt
igényel, ilyenkor – persze fajtától füg -
gôen – szép sötétzöld, dús lombú
bokrot alkot. A hideget jól tűri, tél-
álló  nak nevezhetô, és az esetleg
szük séges átültetést is elviseli.
Észak-Ameri kában az indiánok a tuja
levelébôl gyógyteát fôztek, C-vitamin 
tartalma miatt a skorbut ellen is ha -
tásos. A faanyagot leginkább építô-
anyagként hasznosítják, erôs fája
szerkezeti elemként, de akár zsinde-
lyes tetôborításra is alkalmas. 
Sajnos mindkét fajra, sôt az összes
ciprusfélére veszélyt jelent az utóbbi
években hazánkban is elharapódzott
boróka-tarkadíszbogár (Lamprodila
festiva). A bogár lárvája okozza a
kárt: a kifejlett nôstény által a kéreg
alá helyezett petébôl kikelve rágja be
magát a fa szállító edénynyalábjaiig.
A vizet és a tápanyagokat szállító
szövetek tönkretétele a növény pusz-
tulását eredményezi. A lárvák 1-2
évig fejlôdnek így, utána bebábozód-
nak, majd a kifejlett bogarak kirepül-
nek és új fákat keresnek. Az ellenük
való védekezés még nem megoldott,
sôt a szép külsejű díszbogár (lásd a
novemberi számban megjelent fény-
képet), 2016-ig törvény által védett
állatfaj volt. Ma már valódi kártevô-
nek tekintjük, de a fában mélyen élô
lárvák ellen a permetezés nem segít,
a kifejlett bogarakat pedig mozgé-
konyságuk miatt a ragacsos bogár-
csapda sem nagyon ritkítja. Egyedüli
megoldásként a cserjék jó állapot-
ban tartását javasolják, az egészsé-
ges, erôs növényeket a bogarak nem
tudják megtámadni, a legyengült,
kiszáradófélben lévô és amúgy sem
igazán jó termôhelyre ültetett tuja -
sövények vannak kitéve leginkább a
károsításnak. 
A hátlapon az Úttörô utca 35. szám
alatti telken szép nagyra nôtt nyugati
tuja szemmel láthatóan  jó megtartá-
sú, a kártevô bogarak elkerülik.

Nyugati tuja
Balatonfenyves utcáit járva a figyelmes szemlélônek fel-feltűnhet-
nek egyes különleges, koruknál vagy formájuknál fogva egyedül -
álló, 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). Ez a záró közleményünk.
2022 januárjától Élô Örökségünk sorozatunk a Balatonfenyvesre
és környékére jellemzô állatok bemutatásával folytatódik
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