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Felkészültünk! Az egész esztendô a községüze-
meltetésben a felkészülésrôl, a fenntartásról és a
feladataink megfogalmazásáról, azok megvalósí-
tásának megtervezésérôl, finanszirozásának elô -
teremtésérôl, ütemezésérôl szólt. 
Az elmúlt esztendôk sok szempontból rendkívüli
helyzetet jelentettek, melynek legfôbb oka a pan-
démia okozta bizonytalanság, és az annak kap-
csán foganatosított központi intézkedések, az
elvonások jelentették. Nem vagy nagyon mérsé-
kelt ütemben tudtuk a saját erôbôl tervezett fej-
lesztéseinket elvégezni, azon egyszerű oknál
fogva, hogy nem volt arra forrás. A rendkívüli
hely zetben elsô lépésként felfüggesztettem azon
fejlesztések, beruházások megvalósítását, ame-
lyeket terveztünk. Csak azon fejlesztések készül-
hettek, amelyek a pályázati kiírásoknak köszön-
hetôen önrész nélkül megvalósulhattak.
Szerencsére ilyen is volt, és az elmúlt két esz-
tendôben jelentôs, és látványos fejlesztések tör-
téntek Fenyvesen, és a környezetünkben. A Ma -
gyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), valamint a
Magyar Falu Program szinte minden esetben
önrész nélkül biztosította a pályázatokban meg-
fogalmazott és elnyert beruházások megvalósítá-
sához szükséges összegeket.
Az elmúlt esztendôkben több százmillió forintot
fordíthattunk strandjaink gyermekbarát jellegé-
nek erôsítésére, megújult az óriás csúszda,
megépült a „toboz játszótér”, a MÁV újra építette
a csisztai kisvasúti pályát 2,1 milliárd forintért.
Fenyves pályázott és nyert ezen fejlesztésre a
TOP (Területi Operatív Program) keretein belül
bruttó 650 millió forintot. Ebbôl valósultak meg a
fenyvesi, és Imre majori kisvasúti épületek, léte-
sítmények, és ebbôl az összegbôl Buzsák is
kapott, mint konzorciumi partner, az összeg 50
százaléka mértékében. A fejlesztéseinket folya-
matosan fogalmazzuk, és azokat a költségvetés
készítése során igyekszünk fontossági sorrend-
be állítani.
Feladat van elég, hiszen az útjaink, járdáink
folyamatos felújítást igényelnének, vannak közé-
pületeink, amelyek felújítása halaszthatatlan: ki
ne látná az Egészségház vagy az ÖNO tarthatat-
lan állapotát, de vannak utcáink, járdáink, ame-

lyek megújítása nem sokáig halasztható. A sze-
rényebb anyagi lehetôségek ellenére a fenntar-
tási feladatainkat is el kell végezni. Ehhez nyer-
tünk egy munkagépet, a traktor több mint 10 mil-
lió forintba került. Június közepén kezdünk
hozzá a községi konyha felújításához, annak gép
beszerzései már a múlt esztendôben megtörtén-
tek. Sietnünk kellett vele, mert az építôanyag
árak, ha naponta nem is, de hetente változnak,
nagy bizonytalanságot generálva az építkezôk-
ben, a beruházásokat felvállalókban. 
Minden esztendôben igyekszünk újdonságokkal
fogadni a vendégeinket, akik ezt el is várják
tôlünk, és talán éppen ezért kedvelnek bennün-
ket, településünket, és a strandjainkat. Igen a
strandjainkat, melyek egytôl egyig szabad stran-
dok, biztosan ez is jelentôsen számít a kedvelt-
ségünkben, de hiszem, hogy azok igényessége,
felszereltsége, kényelme is komoly érv mellet-
tünk.
Ebben az esztendôben fôként a fejlesztéseink
megfogalmazásánál a mozgásukban korlátozott
strand használókat, az ô igényeiket igyekeztünk
szem elôtt tartani, parkoló kialakításával, és a
vízbe jutást megkönnyítô eszköz telepítésével.
Kicseréltük a lídók fa cölöpjeit és rendezett
strandolásra alkalmas füves felületekkel tettük a
strandokat vonzóvá. Mindezek mellett igyek-
szünk egybe tartani azt a csapatot, akik a község
rendjére, rendezettségére ügyelnek, és ezért
dolgoznak minden nap az elkövetkezendô hetek-
ben, hónapokban, akiknek munkáját nem sokan
értékelik, pedig rajtuk, a munkájukon keresztül
minôsítenek mindnyájunkat, így Balatonfenyvest.
Felkészültünk, és várjuk mindnyájukat, hogy sze-
mélyesen is gyôzôdjenek meg: Fenyves joggal
az egyik ismert, és elismert, mondhatni a szá-
munkra, és remélem Önök számára is a leg-
szebb település, ahonnan az északi part a leg-
szebb.
Felkészültünk, ez a dolgunk, és pünkösdtôl min-
den szolgáltatás, vendéglátó, és szálláshely áll a
rendelkezésükre.
Jöjjenek hozzánk, pihenjenek, kapcsolódjanak
ki, ehhez nálunk minden rendelkezésre áll.
(Lombár Gábor)
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Lali elsietett…
Kalmár Lajos a Lali, a Lujó a jókezű „mindenes”
nem áll többé rendelkezésünkre… félbehagyva
az éle tét elsietett.
Fenyves önállóvá válásától több mint két
évtizeden át a község választott képviselője a
Pénzügyi és fejlesztési bizottság elnöke, ala -
pító és elnökségi tagja a vitorlás, és horgász
egyesületeknek. A Kalmár családtól Fenyves
sokat kapott, hisz pékséget működtettek, egyik
tagja Franciska a helyi Általános Iskola Igaz -
gatója nyugdíjazásáig, és Lajos a helyi közélet
emble ma tikus figurája, intézménye volt. 
2022. április 23-án 13 órakor búcsúztunk
Tőle a Nim ród utcai  temetőben a róm.kato-
likus szer  tartási rendnek megfelelően.
Közös  sé günk is szegényebb lett elvesztésével.
Megnyugvást kívánunk családjának és minden
gyászolónak.

Lombár Gábor 

Berci és a 
balatonfenyvesi kisvasút
A Beszédírók Kft. mesekönyv-sorozat kiadásába kezdett 2018-
ban, Kispöfögôk címmel. Gemenc, Lillafüred és a budapesti
Gyermekvasút után a sorozat negyedik, legújabb kötete Bala -
tonfenyvesen és a Nagyberekben játszódik.
A Balaton és a Nagyberek bôvelkednek nyári kalandokban, fôleg,
ha a balatonfenyvesi kisvasút mozdonyai és a környék növény-,
és állatvilága gondoskodnak róla. Berci, az Mk-48-as, valamint
Izom és Pacsirta, a két C50-es mozdony, ha kell, tüzet oltanak,
védve a különleges élôvilágot, ha kell, egy kis északi pocoknak
segítenek, hogy Tihanyba tudjon utazni egy ürgeesküvôre. A ma
is közforgalmú Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút szolgálatot telje-
sítô mozdonyai teljes összhangban élnek a környék növény-, és
állatvilágával és természetvédelmi szemléletükbôl jócskán át tud-
nak adni a mesékkel megismerkedô gyermekeknek is.
A mesekönyv a szórakoztatás mellett a vasúti, természetismereti
és történelmi információkat is tartalmaz a 4-8 éves korosztály szá-
mára.
A könyv nyilvános sajtó bemutatójára természetesen a Kisvasút
fenyvesi végállomásán, a felújított állomásépület elôtti területen
került sort május 20-án, majd a résztvevôk maguk is megismer-
kedhettek Berci útvonalával.
A könyvet Csohány Domitilla írta, Gyôri Zsolt illusztrálta. Meg -
jelenését a MÁV Zrt., a MÁV-START Zrt. és a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park szakmai támogatása tette lehetôvé.
2200 Ft-ért megvásárolható a kiadó honlapján, illetve hamarosan
Balatonfenyvesen is: reményeink szerint mind a turisztikai egye-
sületnél, mind pedig a kisvasúton hozzáférhetô lesz.

Örökbefogadott állomás
A felújított balatonfenyvesi GV épületének falán szerényen megbú-
jik egy kis tábla, mely azt hirdeti, hogy ez az állomás örökbefoga-
dott állomás. S ez vajon mit jelent?
Aki gyakran kisvasutazik, biztos már látta, hogy egyre több a szé-
pen beültetett virágágyás, virágláda; apró szépítések vagy
nagyobb volumenű gondoskodó akciók valósulnak meg nemcsak
a végállomáson, hanem a kisvasút egész vonalhálózatán.
Mint megtudtam, nem egyedi jelenségrôl van szó: a MÁV Pécsi
Területi Igazgatóságához tartozó nagyvasúti állomások közül is
többet örökbe fogadtak az ott dolgozók. Ezt azt jelenti, hogy az ô
feladatuk az állomás környékének rendben, tisztán tartása, szépí-
tése, virágosítása, majd a növényekrôl való gondoskodás. A vas-
utasok ezt önkéntes mun kaként végzik, nem része ez a feladat
egyikôjük munkaköri leírásának sem. Technológiai szünetekben,
szabadnapokon önkénteskednek Fenyvesen is 2020. októbere
óta, melyhez a szükséges eszközöket, anyagokat a MÁV biztosítja
számukra: palántákat, virágföldet, ecsetet, festékeket. Az ötleteket
és a kivitelezést pedig az ott dolgozók kis közössége teszi hozzá.
Így készült régi talpfákból virágágyás a GV fenyvesi állomásának
hatalmas nyárfája tövébe, virágvályúk lettek beültetve, s tavaszi
nagytakarítás keretén belül a teljes vonalhálózat mentén össze-
szedte a szemetet a GV mintegy 20 munkatársa. A szemétszedés
„eredményeképpen” a két vonalon összesen 60 zsáknyi hulladék:
üdítôs flakonok, zacskók, de lomtalanításba szánt háztartási esz-
közök is összegyűjtésre és el szállításra kerültek.
Az utasok mindebbôl a folyamatból csak a kis táblát veszik észre
az épület falán, s azt érzik, hogy a fenyvesi kisvasúton szolgálatot
teljesítô vasutasok sajátjuknak tekintik munkahelyi környezetüket,
szeretik, óvják, vigyáznak rá, szépítik, mert örökbe fogadták.
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Falunapi 
programok
Két év kényszerű kihagyás után idén
végre újra együtt ünnepelhettük telepü-
lésünk függetlenné válásának évfordu-
lóját. A programsorozat szokásosan
csütörtökön vette kezdetén, mely sze-
rencsésen május 12-e, az általunk
Függetlenség Napja nevet viselô jeles
nap volt. Többszöri halasztás után
ezen a napon adott nagy sikerű, meg-
ható koncertet a Szironta Együttes. 
A Szironta tagjai különleges hangsze-
ren, handbelleken – azaz, kézi haran-
gokon – játszanak, minden hangszer
csak egy hangot szólaltat meg. Éppen
ezért rendkívüli összhangot és koncert-
rációt igényel, hogy a dallam úgy csen-
düljön fel, ahogy a zeneszerzô megál-
modta. A Szironta tagjainak professzio-
nális módon sikerült.
A koncert László Albert festôművész
kiállítás megnyitójának kísérôprogram-
ja volt. A Községháza nagytermében a
napokban még megtekinthetô festmé-
nyek közös vonása, hogy az alkotások
2020–2021-ben, a covid járvány alatt
születtek. Élénk színek, mély mondani-
való jellemzi a festményeket, s mind-
egyikhez egy-egy rövid vers is társul.
A legnépszerűbb, tömegeket vonzó
prog ramokat szombatra terveztük. A
fenyvesiek különösen nagy létszám-
ban érdeklôdtek a fôzôverseny iránt,
így a tervezett 15 csapat helyett 19 tár-
saság mérkôzött egymással, s még így
sem tudtunk minden jelentkezônek
helyet biztosítani.
Tervünk az volt, hogy egy igazi közös-
ségi napot hozzunk létre, önfeledt szó-
rakozási lehetôségeket biztosítsunk,
örvendhessünk az együttlétnek. A kö -
zel ezer fô, akik kilátogattak a szom bati
programokra, bizonyíthatják, hogy si -
ke rült. Igen jó hangulatban mulattunk
együtt az este 11 órai színpadzárásig.
Vasárnap, ahogy megszokott, ünnepi
szentmisét követôen a templomban
hangzott el Lombár Gábor polgármes-
ter emlékezô, ünneplô beszéde, ezzel
zárultak a 2022. évi falunapi progra-
mok. (SB)
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Szolgáltatás
Takarítást vállalok. Indulásra és eset-
leg váltástakarításra. +36 70/358-
7879

Nyílászárók, redônyök, szúnyoghá-
lók, karos árnyékolók beépítése és
javítása, konyhák beépítése, tera-
szok, kerthelyiségek ponyva fedése
kedvezô áron, ingyenes felméréssel.
Tel.: +36 30/305-6287, www.balaton-
redony.webnode.hu

Kócsa Mátyás tetôfedô, ács-állvá-
nyozó mester vállalom régi tetôk fel-
újítását, új tetôszerkezetek ácsolását,
fedését, valamint belsô burkolást és
gipszkartonozást, kerti pihenôk, tera-
szok, kocsibeállók elkészítését. Ba la -
tonfenyves, Rákóczi u. 2. Tel.: +36
30/387-6573

Számítógépek javítását, karbantartá-
sát vállalom. Orbán János, tel.: +36
70/379-8301

Kedves Meglévô vagy Leendô Ven -
dégem: Gondod akadt a nyakaddal,
fáj a derekad, sokat ülsz munkád
során, vagy épp ellenkezôleg, sokat
állt napközben? Akkor itt az ideje egy
jó masszázsnak! Keress bizalommal,
többféle masszázs közül kiválasztjuk
a neked legjobbat, legyen szó felfris-
sülésrôl vagy akár kezelésrôl. – Svéd
frissítô masszázs, Thai herbalabdacs
masszázs, Köpölyözés, Kinezio ta -
pasz kezelés, Fülgyertyázást, Meleg
Jádeköves masszázságy kezelés.
Házhoz is kimegyek, ha szükséges.
Idôpont egyeztetés a következô tele-
fonszámon: +36 20/289-9746

Üdvözöljük. Vállaljuk hűtô-fűtô klí-
mák telepítését, karbantartását, javí-
tását garanciával. Intézmények és
vendéglátó egységek részére is!
Keressen minket bizalommal! Bába
Sándor, tel.: +36 70/555-3010

Legyen tisztában az értékeivel!
Szakbecsüsi végzettséggel és nagy
tapasztalattal segítek abban, hogy
régi dolgainak értékét megállapítsuk.
Balatonfenyves és környékén ingye-

nes kiszállással, értékesítési taná-
csokkal, esetleg vásárlással, díjtalan
értékbecsléssel állok rendelkezésük-
re. Bózsing György, Balatonfenyves,
Dráva utca 70. Tel.: +36 30/939-
1039, e-mail: bozsing@t-online.hu

Gyerek és felnôtt kerékpárok bérel-
hetôk. Keressen bizalommal, egyez -
tetés telefonon. Cím: Balatonfeny ves,
Petôfi utca 256. Tel.: +36 30/670-
0826

Ingatlan
Eladó 5 db zártkerti ingatlan (1600
m2), 2 hektáros külterületi „rét”. Tel.:
+36 30/863-9293

Jármű
YAMAHA TZR 50 cm3-es motorke -
rékpár, újszerű állapotban eladó. Tel.:
+36 30/863-9293

Adok-veszek
Üdülô felszámolásból eladó: fenyôfa
étkezô asztal két paddal, szônyegek,
plédek, ágynemű garnitúrák, pehely-
paplan, függönyök, 2X3 m-es cser-
ge, piros-fekete-bézs színű. Érd. tel.:
+36 70/358-7879

Eladó komplett zuhanykabin (80X80-
as) akril tálcával, leeresztôvel, megkí-
mélt állapotban. Érd. telefon: +36
20/992-5103

Eladó 2 db használt, 36 m hosszú,
vasszerkezetű, akácfa pallós járó -
 felü letű bejárati stég, 9 m2 napozó-
val, lép csô lejáróval, szélessége 
1 méter, egyoldali korláttal, darabon-
ként 100 000 Ft. Megtekinthetô tele-
fonon történt egyeztetést követôen,
Balatonfenyvesen. Tel.: +36 30/844-
1881

Eladó: fedeles műanyag bortároló
csappal: 1 db 100 l-es, 1 db 150 l-es,
5 db 200 l-es, 2 db 300 l-es. Mű -
anyag szüretelô kád: 1 db 500 l-es, 
1 db 200 l-es. Üstház, 2 db 50 l-es
zománcozott üst. Üveg boros ballo-
nok. Szôlôprés. 1 db JLO típusú mo -
toros háti permetezô. 20 db ágyne-
mű garnitúra, szônyegek. Érdeklôd-
ni: +36 20/383-5206

Garázsvásár! Kerékpárok, férfi-nôi-
gyerek, 22-estôl 28-as méretig el -

adók. Minden nap 8-19 óráig. Irányár
10 000 Ft-tól 70 000 Ft-ig. Cím: Ba la -
tonfenyves, Petôfi Sándor u. 256. Tel.:
+36 30/670-0826 Németh Márta.

Eladó egy kétszemélyes és egy
négyszemélyes kemping sátor. Tel.:
+36 30/857-2174

Állás
Eladót keresek éves állásra a bala-
tonfenyvesi dohányboltba. Tel.: +36
30/620-4334

Balatonfenyvesen társasüdülôbe,
udvaros és takarító munkatársat
keresünk 2022.05.01–2022.08.31.
idôszakra, valamint portást határo-
zatlan idôre. Tel.: +36 30/844-1881

Balatonfenyvesre keresünk megbíz-
ható, munkájára igényes segítô(ke)t
az alábbi feladatok ellátására hosszú
távra: Családi ház kétheti takarítása
(8 óra) egész évben; a nyári szezon
alatt heti rendszerességgel; Apart -
man takarítása, váltásra felkészítés
kb. heti rendszerességgel; Kerti
mun  kák (fűnyírás, sövénynyírás,
metszés, öntözés, stb.) alkalman-
ként. Díjazás megegyezés szerint.
Érdeklôdni: +36 30/732-6440

Szezonra, váltástakarításokra, általá-
ban szombati napokra keresünk
megbízható, munkájára igényes
Hölgyet. Bérezés kölcsönös megál-
lapodás szerint. Tel.: +36 70/588-
2688

Az apróhirdetések közzététele díj-
mentes, a hirdetések tartalmáért
felelôsséget nem vállalunk! 
Mint azt jeleztük, januártól csak
azokat a hirdetéseket adjuk közre,
amelyeket ismételni kérnek a hir-
detôk.
Éljenek a lehetôséggel, jelentkez-
zenek szövegükkel Soltész Ber tá -
nál a 
solteszberta@balatonfenyves.hu
e-mail címen.
Aktuális híreink a www.balaton
fenyves.hu honlapunkon találha -
tóak.

AP RÓ

Júliusi számunk lapzártája
2022. június 30.
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Két évvel ezelôtt, az országos intéz-
ménybezárás idején buborékfújók-
kal, csokoládéval tudtuk csak meg-
ajándékozni a kis ovisokat, bölcsi -
seket, a gyermeknap alkalmából. 
Ta valy sportverseny és ügyességi 
feladatok elé állítottuk ôket – bár 
szülôk nélkül, zárt körben zajlott a
program – így is emlékezetes
maradt! Idén újra kinyitottuk az ovi és
bölcsi kapuját, igazi családi napot
szerveztünk, e jeles nap alkalmából.
A hónap elején állított májusfa kitán-

colásával indult a délután. Az ugráló-
várak, az arcfestôs és tetoválós asz-
talok, folyamatos ostrom alatt álltak.
Közben az udvar hátsó sarkában,
bográcsban rotyogott a paprikás
krumpli, készült a hot-dog és pörgött
a vattacukor a készítôik kezében.
Némi lassulást hozott a Répa-Retek-
Mogyoró Duó zenés műsora, aztán
folytatódott a móka, kora estig. Öröm
volt látni a boldog gyermekarcokat! 
A hetekig tartó szervezés, a sok-sok
egyeztetés meghozta gyümölcsét!
Sok elismerô szót, gratulációt kap-
tunk a nap végén és még másnap is,
amely azt bizonyította, hogy jól érez-
te magát gyermek és felnôtt egya-
ránt, a Kisfenyô Óvoda és Mini
Bölcsôde gyermeknapi programján,
2022. május 26-án.
A felejthetetlen délutánért köszönet-
tel tartozunk Balatonfenyves Község
Önkormányzatának, a Balatonfeny -
vesi Turisztikai Egyesületnek, a Ba -
latonfenyvesi Horgász Egyesületnek,
a Balatonfenyvesi Vitorlás Egyesület -
nek, a Kisfenyô Óvoda és Mini Böl -
csôde Szülôi Munkaközösségének
valamint az intézmény dolgozóinak,
a Gyermekeinkért Balatonfenyves
Alapítványnak, Táskai Elôdnek és
családjának, Harmath-Farkas And -
rás nak és családjának valamint
Kovács Tibornak és családjának!

H.Sz.

Gyermeknap

2022. február 12-én, Kaposváron
megszületett Biró László Zsolt.
Édesanyja: Kurucz Erika, Édes-
apja: Biró László.
Az ifjú László Zsoltnak és Szü -
leinek jó egészséget és hosszú,
boldog életet kívánunk!

ANYAKÖNYV

ORVOSI ELLÁTÁS
Háziorvosi ellátás
Balatonfenyves, Bocskai utca 1.
dr. Veress Zsolt háziorvos
A Balatonfenyvesi Háziorvosi Praxis hét-
fôtôl péntekig 8.00 órától 12.00 óráig áll
a betegek rendelkezésére. Elôzetes idô-
pontfoglalás szükséges a 85/889-118-
as telefonszámon.
Természetesen a sürgôs eseteket azon-
nal ellátjuk.
A nyaralóvendégek rendszeresen sze-
dett gyógyszereiket kérjük, hogy saját
háziorvosukkal írassák fel, mivel a felhô-
rendszer ezt lehetôvé teszi.

Gyermekorvosi ellátás
Balatonfenyves, Bocskai utca 1.
Telefon: 85/560-978
Gyermekorvos: dr. Bella Gábor
Asszisztens: Barta József Gyuláné
Rendelés: Kedd 11.15–12.15

Szerda 10.45–12.15
Péntek 12.15–13.15

Védônô: Vörös Éva
Hivatalos telefonos elérhetôsége hétfô-
tôl péntekig 8.00 órától 16.00 óráig:
70/669-4111

Fogorvosi ellátás (Balatonfenyvesi lako-
sok részére)
Fonyód, Szent István utca 27.
Telefon: 85/560-989
Fogorvos: Dr. Kôszegi Marietta

Orvosi ügyelet
Fonyód, Szent István utca 27.
Telefon: 85/360-050
hétköznap 16.00 órától másnap reggel
8.00 óráig
hétvégén és ünnepnapon reggel 8.00
órától másnak reggel 8.00 óráig

Fogorvosi ügyelet:
Kaposvár, Ezredév utca 13.
Telefon: 82/427-480
szombaton, vasárnap és ünnepnap 8.00
órától 14.00 óráig

A Mari-Etta nyitva tartása
július 1-tôl augusztus 20-ig:

szerda: 16.00–19.00
csütörtök: 09.00–12.00
péntek: 16.00–19.00

Nyitvatartási idôn túl elôzetes
egyeztetés alapján a Könyvtár el -
érhetôségein.
Minden szerdán „Fenyvesi esték”
– részletes programok a júliusi
számban

Június 25-én 18-00 óra Mú ze -
umok Éjszakája Tüskés Tibor ba -
latonfenyvesi éveinek emlékére
ankét és kiállításmegnyitó
– Dr. Buza Péter újságíró, szer-

kesztô, művelôdéstörténész
– Dr. Cséby Géza író, költô, műfor-

dító, irodalomtörténész, művelô-
déskutató, a Lengyel Köztársa -
ság tiszteletbeli konzulja

– Dr. Laczkó András író, irodalom-
történész, kritikus

– Lombár Gábor polgármester

– Dr. Tüskés Gábor irodalomtörté-
nész, néprajzkutató, egyetemi
tanár

A Könyvtár nyitvatartása 
június 13-tól

hétfô:
10.00–12; 13.00–18.00
kedd–szerda–csütörtök: 
09.00–12; 13.00–15.00

péntek: 
09.00–12.00; 13.00–14.00

Június 16. 17.00 óra Hímzôkör ki -
állí tá sá nak megnyitója 
– Baranyai Éva szakkörvezetô
– Baranyai Zoltán módszertani

referens Nemzeti Művelôdési
Intézet Somogy Megyei Igaz -
gatósága

– Mihályné Molnár Zsuzsa a bu -
dapesti Jelky András Ipar mű vé -
szeti Szakgimnázium nyugal ma -
zott szak tanára, nyaralópolgá-
runk

– Lombár Gábor polgármester
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Egyetlen vadon élô hazai teknôsfa-
junk a mocsári teknôs (Emys orbicula-
ris) mintegy 15-20 cm-es páncélhosz-
szúságú, állóvizekben gyakori, raga-
dozó víziteknôs. Elterjedése majdnem
egész Európát átfogja, hiánya a Brit-
szigetekrôl és a vele szembeni konti-
nentális partvidékrôl, valamint Skandi -
náviából az eljegesedés alatti vissza-
húzódással magyarázható. Ma gyar -
országon gyakori, fôként a síkvidéki,
álló- vagy lassú folyású vizekben, víz-
levezetô csatornákban, ártéri területe-
ken, alföldi szikes tavakban, kubik-
gödrökben. A Balatonban is gyakori,
különösen a kevéssé zavart, nádasok-
kal tagolt, természetes partszakaszo-
kon. Ezek fogyásával Bala tonfenyves
környékén már inkább csak a berek-
ben, a bereki csatornák vizében figyel-
hetô meg.
A több mint 200 millió éve szinte vál-
tozatlanul fennmaradt teknôsök kü -
lönleges, az egész állatvilágban egye -
dülálló bélyege a testüket körös-körül
páncéldobozba záró csontos borítás.
Két részbôl áll, a gerinccel és bor -
dákkal összenôtt hátlemezbôl, és a
szegycsontot és a végtagok függesz-
tôöveit hordozó haslemezbôl. A fej, a
farok és a végtagok védekezésül
többnyire behúzhatók a dobozszerű

csontpáncélba. Állkapcsukon fogazat
helyett a harapást szolgáló szarukáva
van. Növényevôk és ragadozók, szá-
razföldiek, édesvíziek és tengeriek
egyaránt vannak közöttük. Minden fa -
juk tojásrakó, hátsó lábaikkal ásnak
fé szket a tojásoknak. Mintegy 270 
fa juk van, melyek közül a legtöbb
Észak-Amerikában él. Tizenkét csa -
lád juk közül hazánkban eredetileg
csak a mocsáriteknôs-félék (Emy -
didae) egyet len faja fordul elô. Az
utóbbi évtizedekben azonban, az
állatkereskedésekben kapható és ké -
sôbb megunt házi kedvencek szaba-
don eresztésével több ékszerteknôs,
sôt aligátorteknôs, keselyűteknôs is
került a hazai vizekbe, amelyek a tele-
ket is túlélve, néha már szaporodva is,
versenytársként veszélyeztetik a vé -
dett mocsári teknôseink fennmaradá-
sát.
A mocsári teknôs páncéljának cson-
tos lemezeit szarupajzsok borítják,
amelyek alapszíne többnyire sötétbar-
na vagy zöldesfekete, rajta élénk vagy
elmosódott, középrôl sugarasan szét-
terjedô citromsárga pettyezettség lát-
ható. Nem ritkák a teljesen sötét, egy-
színű, de a sárgán domináló példá-
nyok sem. Hátpáncélja mérsékelten
domború, a gerinc mentén többnyire

öt nagy, hatszögletű pajzs sorakozik.
Ezeket kétoldalt újabb nagy pajzsok
veszik körül, míg a szegélyt kisebb,
keskenyebb pajzsok alkotják. A mo -
csári teknôs fejét védekezésül képes
páncéljába behúzni, miközben nyakát
jellemzôen S-alakban meghajlítva, a
test hossztengelye irányában húzza
vissza (ezzel az ún. nyakrejtô teknô-
sök közé tartozik). Ebben különbözik
a hazánkban nem honos nyakfordító
teknôsöktôl, melyek a fejüket féloldal-
ra, a hát- és a haspáncél közti résbe,
a mellsô végtag mellé hajtják. 
A mocsári teknôs hímek farka tes -
tükhöz viszonyítva hosszabb, töve
vaskosabb, mellsô lábaikon a karmok
erôteljesebbek, szemükben a szivár-
ványhártya élénk narancsvörös vagy
barnáspiros színű. Velük szemben a
nôstényeknek rövidebb a farkuk, has-
páncéljuk domborúbb, szivárványhár-
tyájuk pedig inkább sárgás vagy fehé-
res színű. 
A mocsári teknôs a tiszta vizet ked veli,
régi babonás tévhit az, hogy „a mos-
lékban jól érzi magát”. Mozgása a
szárazon esetlen, de a vízben annál
jobban úszik. Ragadozó állat, de nem
veti meg a dögöket sem, ô a vizek hul-
laeltakarítója. Felszínen lebegô halte-
tem vagy fenékre süllyedt döglött bé -
ka, egyik sem marad rejtve elôtte,
hamar akár csapatnyi teknôs is össze-
gyűlik és éles karmaikkal, szarukávás
állkapcsukkal szétmarcangolják, el -
tüntetik a maradékot. Elô sze retettel
napoznak a vízen úszó fatörzseken
vagy a partról benyúló ágakon, eset-
leg magán a parton, de látásuk kitűnô,
és már több tíz méterrôl egymást
riasztva belecsusszannak a vízbe, ha
valaki közeledik.
A mocsári teknôs tojásokkal szaporo-
dik, amelyeket (mintegy tucatnyit) a
nôstény a vizek partján a homokba
vagy a tôzegbe, nádtörmelékbe rak. 
A körülbelül 2 x 3 cm-es ovális to -
jásokból augusztus–szeptemberben
kikelô kisteknôsök alig dióhéjnyiak.
Telelni a kifejlett állatokkal együtt az
iszapba vagy a parton, fagymentes
helyre húzódnak.
Fennmaradásának érzékeny pontja a
tojások kikeltetésére alkalmas, meleg,
nyílt, de zavartalan fészekrakó hely,
amelyek sajnos egyre fogynak a Ba -
laton környékén is. Alföldi élôhelyei-
nek nagy része a lecsapolások követ-
keztében kiszáradt, a vizek, csatornák
környéke pedig sokszor beépül, zava-
ró forgalommal lesz terhes. A mocsári
teknôs, mint minden hüllô, Magyar -
országon védett állat, eszmei termé-
szetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Mocsári teknôs
Élô örökségünk sorozatunkban ebben az évben a Bala ton feny -
vesre és környékére jellemzô, elsôsorban szárazföldi állatok
bemutatásával folytatjuk. A kiválasztott tizenkét állatfaj: emlôsök,
madarak és hüllôk gyakran kerülnek az állandó és nyaraló fenyve-
si polgárok közelébe, de többségük életérôl vajmi keveset tudunk.
Ezt a hiányt próbálják meg pótolni dr. Korsós Zoltán zoológus írá-
sai és képei. 
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