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Éjszakai élet Balatonfenyvesen – avagy miért
nincs filmvetítés a Kertmoziban? Vagy koncert?
Vagy disco? Vagy valami, bármi, csak még több,
még hangosabb, még látványosabb!
Csendes, családias üdülôhely – mondjuk, mond-
ják településünkrôl, s fejlesztéseink, tevékenysé-
geink többsége is ennek szellemében valósul
meg. Hogy megmaradjon olyannak, amilyennek
szeretjük, szeretik Önök – amennyire csak meg-
maradnia lehet, s megtartani lehet.
Múlt hétvégén – sok fenyvesi dolgos év után – volt
szerencsém végre egy egész éjszakát a Kertmozi
területén tölteni. Kerékpáros teljesítménytúra volt,
Fenyves 24 órás pecsételô- és pihenôállomás, s
az önként jelentkezô, lelkes és tapasztalt segítôk
után – akiknek ezúton is köszönöm, hogy nem
hagytuk cserben a Spirit of Balatont (a lelket, a
Balaton Lelkét?) – éjféltôl reggel nyolcig vártam,
fogadtam a Balatont körbe kerékpározókat.
Az éjszaka, a sötétség nem félelmetes, nem
rémisztô. Jó darabig hallgattam a jókedvű cseve-
géseket, egy-egy megmaradt dallamfoszlány
dúdolását, a (lassacskán) hazafelé tartók lépteit.
Néhányan benéztek a nyitott kapun, vajon mi tör-
ténik itt? Érkeztek biciklisek, ismeretségek köttet-
tek, majd elcsendesedett a környék.
Mintha a szél zörgette volna az elôzô éjszakai
viharban lehullott levelet, valami nesz hallatszott.
Aprócska léptek, egy-egy röffenés… Sünmama
indult éjszakai körtúrára. Szerintem a felkapcsolt
villanyok megzavarhatták, körbeszimatolt engem
is, és kimerészkedett egészen a járdáig. 
Tudtam (sejtettem, reméltem), hogy lehet valahol
Sünmama, hiszen négy nappal korábban, mikor a
Kertmozit készítettük elô, hogy júliusban és
augusztusban heti három alkalommal Mesés
Kikötôvé változzon régebbi és egészen új gyer-
mekszínházi elôadások segítségével, szóval,
akkor, két nappal korábban Luca észrevette Bébi
Sünt. Kíváncsi jószág a süngyerek, hogy nappal
kimerészkedett a leánderek közé….
No, ô nem is ment messzebb, nem úgy, mint anyu-
kája. Finomságot keresett, táplálékot, vagy csak a
területét járta be nagy bátran? Nem derült ki. Nyo -
mában viszont egy csendes léptű lény – a Vörös
Macska ugrándozott. Régi játékuk lehet, biztos tudja

a kis Vörös, hogy számára nem vadász-zsákmány a
sün, és Sünmama sem zavartatta magát, csak ment.
Vörös Macska egy idô után megunta, és a nyitott
kapuban, a lámpák fényében ült le mosakodni.
Ekkor fülelni kezdtem, hiszem az elmúlt évben is
furcsaságra lettünk figyelmesek, amikor megkezd-
tük a Kultkikötô elôadásait. Hiába takarítottuk le
szépen a színpadot, következô alkalomra különös
csomócskák terítették be az egyik sarkot. Ez
ismétlôdött napokig, míg vizsgálni nem kezdtük a
csomókat. Nem, nem a rossz manók szórakoztak
velünk. Bagolyköpetek voltak. A köpködôknek
hangja nem hallatszott, teste nem látszott, így
heteknek kellett eltelnie, mire egy esti dumaszín-
házi elôadás után – melybôl idén is lesz kettô! –, az
egyik madár vijjogva (?) útra kelt, s még mindig
keressük a youTube-on, vajon kuvik vagy fülesba-
goly hangját hallhattuk-e?
Csendesebb sarokba húzódtak idén a madarak, a
nézôtér végébe.
Mire kollégáim vasárnap reggel hatkor megérkez-
tek, hogy kiürítsék a szemeteseket, már (még)
minden „éjjeli legény” az igazak álmát aludta.
Idén nyáron a Dumaszínházon kívül pedig még két
különleges koncerttel várja a minôségi zenét ked-
velôket a fenyvesi Kultkikötô. Fônixként újraéleszt-
jük a klasszikus zenei hangversenyt, szervezünk
ünnepségeket, kiállításokat, beszélgetôs fenyvesi
estéket (a Mari-Etta környéki ôsfáknál éjjel-nappal
fülelhetünk: a (hím) kabócák „énekét” sötétedés
után milyen baglyok feleselgetése váltja fel?).
Szombatonként animátor vezetésével lehet spor-
tolni a Fenyves-alsói strandon, a Yachtklub pedig
jazzkoncerteket szervez.
Lesz sok program. Lesz sok jó program. De nem
lesz Minden. S hogy mi miért nem lesz? Írjam le a
prózai valóságot, a nehéz anyagi(as) helyzetet?
Gondoljunk inkább arra okként, hogy hagynunk
kell egy kicsi nyugalmat, egy-egy csendes estét
Bébi Sünnek, Sünmamának, a Kuvikoknak vagy
Füleseknek, a pihenni Fenyvesre érkezetteknek, s
leginkább azoknak, akik itt élnek és itt dolgoznak
kora reggeltôl késô estig, hogy tízezernyi vendé-
günk megkaphassa a megszokott kényelmet, tisz-
taságot, a megszokott szolgáltatásokat, programo-
kat. (Soltész Berta)
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Június 25-én a Múzeumok Éjszakája programjaként Tüskés Tibor balaton-
fenyvesi éveinek emlékére ankétot szervezett a Mari-Etta, s megnyitották az
író, irodalmár kamara kiállítását.   
Dr. Buza Péter újságíró, szerkesztő, művelődéstörténész, dr. Cséby Géza író,
költő, műfordító, irodalomtörténész, művelődéskutató, a Lengyel Köztársaság
tiszteletbeli konzulja, dr. Laczkó András író, irodalomtörténész, kritikus beszél-
gettek a családtagokkal, fiával, dr. Tüskés Gáborral és unokájával, dr. Tüskés
Annával. Az érdeklődő közönség megismerkedhetett a sokoldalú alkotó élet-
pályájával, annak részleteivel, a kiállításon megtekinthettük (2023. június 15-ig
látogatható a gyűjtemény nyitva tartási óráiban) életútja rekvizitumait.
Nyomatékot ad a történteknek, hogy ezzel a rendezvénnyel régi adósságát
törlesztette a község, amelynek 1961 és 1990 között téli-nyári nyaralópolgára
volt Tüskés. Tavasz utca 21. szám alatti maga tervezte házacskájában írta meg
nem egy kötetét szeretett megyéjéről, Somogyról, s persze a a Balatonról. 
A hatvanas évek elején folyó építkezéséről több levelet is váltott annak idején
a család, ezekből olvasott fel részleteket Tüskés Gábor. Igazi korrajz a kon-
szolidálódó Kádár-korszak éveiről, lesz lehetőségünk a szövegek egy-egy 
részletét közreadni, talán majd az augusztusi számunkban. A kiállítás kuráto-
ra Buza Péter. Megnyitotta Lombár Gábor polgármester.

Fenyvesi esték 
a MARI-ETTA udvarán
Az ez évi rendezvénysorozat nyitó eseménye volt a Tüskés-ankét június 
20-án. Lapzártánk után került sorra Balogh Imre könyvbemutatója, aki 
A Gazdasági vasút a Nagyberekben címmel írta meg újabb könyvét. Az alább
felsorolt programokra kerül még sor az idei nyáron:
– Július 13. (szerda) Farkas Sándor hegedűművésszel Hollósi Mihály beszélget.
– Július 20. (szerda)  Buza Péterrel beszélget Gulag a Berekben című könyvé -

rôl Orbán György.
– Július 25. (hétfô) Szôlészet-borászat Fenyvesen. Az udvari kiállítást Saly

Noémi nyitja meg, hogy aztán folytassa a programot Kalán lisztet stábold bé
című szakácskönyve történeteivel.

– Augusztus 3. (szerda) Molnár László világutazó vetített képes elôadása
Ausztráliáról és Patagóniáról.

– Augusztus 10. (szerda) A hatvanas évek hozta el Fenyves életében azt a kor-
szakot, amikor egyre-másra nyíltak új házsorok, új hulláma érkezett meg a
településre a Balatonnál s nálunk nyaraló városiaknak. Néhányukkal beszél-
getve eleveníti fel Buza Péter emlékeiket, amelyek a község közemlékezeté-
nek – történetének –  is fontos fejezetét jelentik.

– Augusztus 19. (péntek) A Szent Erzsébet Egyházközség alapításának ki -
lenc venedik évfordulójára emlékezünk: kiállítással, elôadással.

A programok este hétkor kezdôdnek.

Figyelünk 
lakosainkra, 
vendégeinkre
Közlekedésbiztonsági kampány kere-
tében a Rendôrség és a MÁV-START
közös figyelemfelhívó programot szer-
vezett a nyári szezon kezdetére a bala-
tonfenyvesi kettôs vasúti átjárónál,
ahol különösen nagy a forgalom.
Az „Érj haza biztonságban” kampány
célja a vasúti átjárókban bekövetkezô
balesetek számának csökkentése. Az
idei év elsô felében szinte minden
hétre jutott egy-egy szomorú hír, hogy
fénysorompós átjáróban a mozdony
kisteherautóval vagy személyautóval
ütközött, számos esetben pedig gyalo-
gos vagy kerékpáros figyelmetlensége
okozott balesetet. Ezek a balesetek
nemcsak az áldozatok és hozzátarto-
zóik számára jelentenek tragédiát, de a
vonaton utazóknak, a mozdonyveze-
tôknek és vasúti szolgálatot teljesítôk-
nek is, nem beszélve a menetrend fel-
borulásáról, több órás késésekrôl.
Különösen a nyári hôségben és a nya-
ralóvendégek számára ismeretlen kör-
nyezetben fokozott a balesetveszély.
Csökken a koncentrációs képesség és
a toleranciaszint, míg a reakcióidô
megnyúlik. A modern és nagy sebes-
séggel haladó vonatoknak pedig szin-
te alig van hangja. Ezért kérnek és
kérünk mindenkit, a vasúti átjárókon
körültekintéssel haladjanak át, a tiltó
jelzést vegyék komolyan!
A Központi strandra a Fonyódi Ren dőr -
kapitányság Bűnmegelôzési és Áldo-
zatvédelmi munkatársai települtek ki
június 30-án, hogy játékos, közvetlen
formában hívják fel a lakosság és a
nyaralók figyelmét a veszélyekre: be -
surranó tolvajokra, strandlopásokra, a
fürdôzés veszélyeire. Gyerekeknek szi-
nezôvel, kirakóval készültek, s lehetett
beszélgetni a jelen lévô rendôrökkel,
kérdezni tôlük. Akik áldozattá válnak, a
bűneset bejelentése mellett keressék
fel az áldozatsegítô irodát Fonyódon,
melynek munkatársai sok esetben
nem csak lelki támaszt, de technikai –
anyagi segítséget is tudnak nyújtani.
A bűnmegelôzési programmal párhu-
zamosan a kerékpártulajdonosoknak
arra is lehetôségük volt, hogy kerékpá r -
jukat az ingyenes, országos BikeSafe
rendszerbe regisztrálják. Sokan, helyi
lakosok és nyaralótulajdonosok is
éltek a lehetôséggel. Aki esetleg lema-
radt volna, pótolhatja a regisztrációt
július 28-án 10-14.30 között Balaton -
fenyvesen, a Központi Strandon, a
Tobozjátszótér és a trambulin közötti
területen.

„Az elsüllyedt ház”
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Egyházmegyei Sportnap
Idén először Balatonfenyves adott otthont a Kaposvári Egyházmegye 
katolikus fiataljainak szóló Sportnapnak. A június eleji szombatra közel 
160 általános és középiskolás gyermek, illetve felsőoktatásban részt vevő
hallgató regisztrált, hogy csapatban vagy egyénileg különböző sportágak-
ban mérhessék össze tudásukat. Röplabda, labdarúgás, exathlon, asztali-
tenisz bajnokság helyszíne volt az általános iskola udvara, sportpályái és
sportcsarnoka. A gyermekek – és a sportnapra cikkírás céljával ellátogató
felnőtt – skandináv népi játékokat (pl. mölkki) is kipróbálhattak, megked-
velhettek.
Néhányan kb. nyolc kilométeres túrára indultak az iskolától a Berekbe, az
út során „rókákat” kellett keresniük és feladatokat megoldaniuk. A hőség
ellenére a fenyvesi csoport is kitartóan versenyzett, túrázott és ért el cso-
daszép eredményeket.
A sportnap lebonyolításának nagy szerep jutott annak a lelkes csapatnak,
akik a fenyvesalsói templomot és környezetét is szívvel-lélekkel tartják
rendben: ők gondoskodtak a résztvevők enni-innivalóval való ellátásáról.
A sportnap szervezését Bálint Gábor atyának köszönhetjük, aki tavaly óta
fenyvesi plébános. Az ő ötlete volt, hogy településünk legyen helyszíne a
programnak, így az egyházmegye papsága és hittanos fiataljai megismer-
hették Balatonfenyvest.

ORVOSI ELLÁTÁS
Háziorvosi ellátás
Balatonfenyves, Bocskai utca 1.
dr. Veress Zsolt háziorvos
A Balatonfenyvesi Háziorvosi Praxis hétfô-
tôl 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 azonnal
ellátjuk.
A nyaralóvendégek rendszeresen szedett
gyógyszereiket kérjük, hogy saját házior-
vosukkal írassák fel, mivel a felhôrendszer
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 hétfôtôl
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 órá-
tól 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
egyez tetés alapján a Könyvtár el -
érhe tô ségein.

Hímzés-szemle
A Nemzeti Művelôdési Intézetnek és a Népművészeti Egyesületek Szö -
vetségének együttműködéseként megvalósuló kezdeményezése volt az a
Szakkör, amelybe a fenyvesi csoport, öt fôvel (Balázs Dezsôné, Baranyai
Éva, Cseh Istvánné, Schmidt Mária, Sípos Gézáné) csatlakozott. A Békés
megyei hímzés elsajátításához húsz alkalomra való anyagot a program
biztosított. Az elkészült munkák kiállítását Baranyai Zoltán, a Nemzeti
Művelôdési Intézet Somogy Megyei Igazgatóságának módszertani refe-
rense, valamint nyaralópolgárunk, Mihályné Molnár Zsuzsanna, a
Budapesti Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium nyugalmazott
szaktanára nyitották meg Lombár Gábor polgármester köszöntôje után.

FELHÍVÁS
Balatonfenyves Önkormányzata a Ba -
latonfenyvesi Szent Erzsébet Egy ház -
községgel közösen, az egyházköség
megalakulásának 90. évfordulójára kiál-
lítással készül. Kérjük azokat, akiknek
bármilyen családi, tárgyi emléke van az
elmúlt 90 évbôl, adja azt át a plébániá-
nak a szentmisék al kalmával augusztus
14-ig, hogy tervezett kiállításunkon be -
mutathassuk. Kérjük, írják meg szemé-
lyes emlékeiket és küldjék a konyvtar
@balatonfenyves e-mail címre, vagy
küldjék el postán a könyvtár címére
(8646 Ba latonfenyves, Kölcsey utca 40).
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Szolgáltatás

Takarítást vállalok. Indulásra és esetleg
váltástakarításra. +36 70/358-7879

Arany Fônix GSM, Fonyód. Szol gál ta tá -
saink: mobiltelefonok értékesítése, szer-
vízelése, beállítása; tartozékok értékesí-
tése (ütésálló fóliák telefonra és tabletre,
töltôk, adatkábelek, headsetek, akkumu-
látorok, stb.); műszaki és számítástechni-
kai cikkek értékesítése, beszerzése (lap-
topok, monitorok, perifériák, stb.); mű -
szaki segítségnyújtás asztali PC-hez, 
laptophoz, mobiltelefonhoz egyaránt;
telekommunikációs szaktanácsadás.
Keres sen minket bizalommal! Cím:
Fonyód, Ady Endre u. 7. (Delta Üzletház,
Ari pa pírbolt mellett közvetlenül)., tel.:
+36 70/943-9499

SIDENT Bt. Ingatlanügynökség eladó
házakat, nyaralókat, telkeket keres ügy -
felei részére. Érdeklôdni: Dobrossy Zol tán
balatonfenyvesi nyaralótulajdonos ügy -
vezetônél. Tel.: +36 30/841-4789, E-mail:
dobrossyzoltan@gmail.com

Nyílászárók, redônyök, szúnyoghálók,
karos árnyékolók beépítése és javítása,
konyhák beépítése, teraszok, kerthelyi-
ségek ponyva fedése kedvezô áron,
ingyenes felméréssel. Tel.: +36 30/305-
6287, www.balaton-redony.webnode.hu

Kócsa Mátyás tetôfedô, ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújítását, új
tetôszerkezetek ácsolását, fedését, vala-
mint belsô burkolást és gipszkartono-
zást, kerti pihenôk, teraszok, kocsibeál-
lók elkészítését. Balatonfenyves, Rákóczi
u. 2. Tel.: +36 30/387-6573

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

Kedves Meglévô vagy Leendô Ven dé -
gem: 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 felfrissülésrôl vagy akár keze-
lésrôl. – Svéd frissítô masszázs, Thai her-
balabdacs masszázs, Köpölyözés, Ki -
nezio tapasz kezelés, Fülgyertyázást,
Meleg Jádeköves masszázságy kezelés.
Házhoz is kimegyek, ha szükséges.

Idôpont egyeztetés a következô telefon-
számon: +36 20/289-9746

Üdvözöljük. Vállaljuk hűtô-fűtô klímák
telepítését, karbantartását, javítását ga -
ran ciával. Intézmények és vendéglátó
egységek részére is! Keressen minket
bizalommal! Bába Sándor, tel.: +36
70/555-3010

Legyen tisztában az értékeivel! Szak -
becsüsi végzettséggel és nagy tapaszta-
lattal segítek abban, hogy régi dolgainak
értékét megállapítsuk. Balatonfenyves és
környékén ingyenes kiszállással, értéke-
sítési tanácsokkal, esetleg vásárlással,
díjtalan értékbecsléssel állok rendelkezé-
sükre. Bózsing György, Balatonfenyves,
Dráva utca 70. Tel.: +36 30/939-1039, 
e-mail: bozsing@t-online.hu

Gyerek és felnôtt kerékpárok bérelhetôk.
Keressen bizalommal, egyeztetés tele-
fonon. Cím: Balatonfenyves, 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 motorkerékpár,
újszerű állapotban eladó. Telefon: +36
30/863-9293

Adok-veszek

2 db 50 literes üvegballon eladó, 1000
Ft/db. Tel.: +36 70/200-3732

Szalonnasütéshez, tábortűzhöz használ-
ható felvágott fák, gallyak ingyen elvihe-
tôk. Tel.: +36 30/504-7194 (visszahívom).
Fülöp, Kacskovics telep 27.

Üdülô felszámolásból eladó: fenyôfa ét -
kezô asztal két paddal, szônyegek, plé-
dek, ágynemű garnitúrák, pehelypaplan,
függönyök, 2X3 m-es cserge, piros-feke-
te-bézs színű. Érd. tel.: +36 70/358-7879

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

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. Meg -
te kinthetô telefonon 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. Műanyag
szüretelô kád: 1 db 500 l-es, 1 db 200 
l-es. Üstház, 2 db 50 l-es zománcozott
üst. Üveg boros ballonok. Szôlôprés. 
1 db JLO típusú motoros háti permetezô. 
20 db ágynemű garnitúra, szônyegek.
Érdeklôdni: +36 20/383-5206

Garázsvásár! Kerékpárok, férfi-nôi-gye-
rek, 22-estôl 28-as méretig eladók. Min -
den nap 8-19 óráig. Irányár 10 000 Ft-tól
70 000 Ft-ig. Cím: Balatonfenyves, Petôfi
Sándor u. 256. Tel.: +36 30/670-0826
Németh Márta

Eladó egy kétszemélyes és egy négysze-
mélyes kemping sátor. Telefon: +36
30/857-2174

Állás

Eladót keresek éves állásra a balaton-
fenyvesi dohányboltba. Tel: +36 30/620-
4334

Balatonfenyvesen társasüdülôbe, udva-
ros és takarító munkatársat keresünk
2022.05.01–2022.08.31. idôszakra, vala-
mint portást határozatlan idôre. Tel.: +36
30/844-1881

Balatonfenyvesre keresünk megbízható,
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.
Apartman takarítása, váltásra felkészítés
kb. heti rendszerességgel.
Kerti munkák (fűnyírás, sövénynyírás,
met szés, öntözés, stb.) alkalmanként.
Díjazás megegyezés szerint. Érdeklôdni:
+36 30/732-6440
Szezonra, váltástakarításokra, általában
szombati napokra keresünk megbízható,
munkájára igényes hölgyet. Bérezés köl-
csönös megállapodás szerint. Telefon:
+36 70/588-2688
Az apróhirdetések közzététele díjmentes,
a hirdetések tartalmáért felelôsséget nem
vállalunk! 
Mint azt jeleztük, januártól csak azokat a
hirdetéseket adjuk közre, amelyeket is -
mételni kérnek a hirdetôk.
Éljenek a lehetôséggel, jelentkezzenek
szövegükkel Soltész Bertánál a
solteszberta@balatonfenyves.hu e-mail
címen.
Aktuális híreink a www.balatonfenyves.hu
honlapunkon találhatóak.

AP RÓ

Augusztusi számunk lapzártája
2022. július 30.
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A békésebb, nádas szigetekkel
elválasztott kisebb strandokon sok-
szor látni Balatonfenyves partjain
„nagy fehér madarat” sétálni a
sekély vízben. Ha nem megyünk túl
közel a szépséges állathoz és sze-
rencsénk is van, akkor még azt is
megpillanthatjuk, amikor hosszú,
hegyes csôrével hirtelen belevág a
vízbe és kiemel egy apró halat,
amelyet azután „irányba igazítva”
gyorsan le is nyel. Ez a mozzanat
viszonylag ritka, sokkal gyakoribb,
hogy a kócsag – mert errôl a
madárról van szó – hosszan, mere-
ven ácsorog, néha lép egyet-kettôt,
és nagy, elôre tekintô szemeit a
vízre meresztve próbálja kiszemelni
a potenciális zsákmányt a víz alól.
Türelemjáték az egész, de mada-
runk kitartó, és ha nem zavarják
meg, akkor szép lassan megtölti a
gyomrát az aznapi falatokkal.
A „nagy fehér madár”, ahogy már
említettem, a kócsagot takarja –
igen ám, de valójában kétféle kó -
csagot, két külön madárfajt ismer 
e név alatt a magyar ornitológia
(madártan). Ezek a nagy és a kis
kócsag, amelyek testalakjukban,
fehér színükban és életmódjukban
nagyon hasonlóak, bár újabban a
tudomány külön nemzetségbe so -
rolja ôket. Mindketten a gémfélék
családjába tartoznak, ahol ösz -
szesen 70 fajt tartanak nyilván.
Mindre jellemzô a hosszú láb (ún.
gázlómadarakról van szó), a hosz-
szú, tôrszerű csôr, és az S-alakban
hajló hosszú nyak. Ez utóbbi a
repülés közben is jól látható, ilyen
alapon könnyű például a hazai,
gyakori szürke gémet a hasonló
méretű gólyától elkülöníteni, amely
mindig nyújtott nyakkal repül. 
A hátlapunkon látható nagy kócsag
(Ardea alba, régebbi nevén Egretta

alba) a magyar természetvédelem
címermadara. Nász idején a hímek
gyönyörű, hosszú, szinte fátyolos
dísztollakat viselnek a hátukon,
amelyért a fajt a 18-19. században
a Kárpát-medencében csaknem
kiirtották. Az ezüstfehér, selymes
tollakat csak a legtehetôsebbek
(többnyire nemesek) engedhették
a kalapjukra tűzni, a „toll-hierar-
chia” csúcsán a kócsagtoll állt,
amely egyben rangot is jelölt. Mivel
a madár az Alföld nádasaiban ritka
volt és nehezen megközelíthetô,
ezért valóságos hajsza indult a
szép tollruhás hímek után. A pusz-
títás odáig fajult, hogy a Kis-
Balatonon 1922-ben „kócsagôrt”
kellett alkalmazni, és egyben ez lett
a magyar természetvédelem egyik
kiemelkedô állomása. A kócsagôr-
ség és az egyre fokozódó figyelem,
a faj védetté nyilvánítása után sike-
rült a korábban mindössze 20-25
párra csökkent állományt a 70-es
évektôl megsokszorozni. Manap -
ság több mint 3500 párra becsülik
a nagy kócsag állományát Magyar -
országon. A faj különféle alfajai 
ré vén valójában a világ nagy ré -
szén, Észak-Amerikában, Ázsiában,
Afri ká ban, sôt Ausztráliában is el -
terjedt, de a Kárpát-medencei po -
pu láció elkülönült, szigetszerű for-
mát képvisel. 
A nagy kócsag látszólag nem sok-
ban különbözik a rokon kis kócsag-
tól (Egretta garzetta), de a modern,
molekuláris genetikai vizsgálatok a
két faj törzsfejlôdését eltérô szár-
mazási vonalra teszik. Mindkét ma -
dár feltűnôen kecses, karcsú, több-
ségében hófehér tollazatú, de a
nagy kócsag lábszára sárga, csüd-
je és lábujjai feketék, csôre is 
több nyire sárga (bár ez változhat a
téli és nyári állapotú madaraknál).

A kis kócsag (kis képünkön) lába
épp fordított színezetű, lábszára
fekete, csak csüdje vége és lábfeje
sárga, csôre pedig szinte mindig
fekete. Méretében is kisebb, de ez
nem annyira feltűnô. A kis kócsag-
nak nincsenek szép násztollai sem,
ezért nem is volt érintett a „tollva-
dászatban”.
A nagy kócsag a Balaton nagyobb,
összefüggô nádasaiban és a kör-
nyezô védett területeken, a Kis-
Balatonban és a Fenyveshez kö zeli
Fehérvízi-láp természetvédelmi te -
rületen költ, társas telepekben,
ahol 3-4 pártól akár 80-100 párig is
terjedhet a létszám. A fészket a
sűrű, öreg, tördezett nádkévékre
rakja, közvetlenül a víz fölé, amely-
be 3-5 világoskék tojást rak a tojó.
A fiókák körülbelül egy hónap alatt
fejôdnek akkorára, hogy elhagyják
a fészket, repülni még nem tudnak,
a szülôk etetik ôket. Még tíz nap,
két hét, mire repülni tudnak, és
szétszélednek önállóan vadászni a
sekély vizekben. Táplálékukat kis -
halak, vízirovarok, kisemlôsök adják. 
A kis kócsag nem a nádasokban,
hanem inkább a vízparti galériaer-
dôkben, a fákon fészkel, többnyire
más gémfajok, a szürke gém, a
bakcsó, és kárókatonák társaságá-
ban. Érdekes módon a hazai állo-
mánya kisebb, mint a nagy kócsa-
gé (1000-1500 pár), ezért fokozot-
tan védett faj. A fiókák fejlôdése és
tápláléka ugyanolyan, mint a nagy
kócsagé.
Magyarországon mindkét kócsag-
faj védett, példányonkénti termé-
szetvédelmi eszmei értékük 100
ezer és 250 ezer Ft.

Nagy kócsag
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. 

Kis kócsag
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