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Ismét eltelt egy esztendő, lassan vége a 
nyárnak, a pihenés, a feltöltődés időszakának,
jönnek a hosszú, dolgos hétköznapok. A so -
kak számára gondtalan pihenés után újra a
nehézségek, az aggodalmaskodó előrete -
kintés ideje. Mi lesz, hogyan lesz, mi vár ránk
az elkövetkező hónapokban? Mit hoz a tél, 
a ki tudja hányadik
vírushullám, meddig
ég még körülöttünk a
világ háborúktól, bé -
kétlenségtől? Vajon
minket mennyire érin-
tenek majd a most
már látványosan ne -
gatív események? 
Tudom, ezek nem
ünnepi gondolatok,
de hiszem, az ünne-
pek azért is vannak,
hogy megállítsanak,
gondolkodásra, újra-
tervezésre késztes -
senek. Legnagyobb
álla mi, nemzeti, és
fontos egyházi ünne-
pünk, Szent István
napja pedig kell, hogy
ne egy múltba réve-
dő, hanem sokkal
inkább a jövőt alakító,
reményt adó alkalom
legyen számunkra.
Mit hoz a jövő? Azt
hiszem, ezt a kérdést
minden ember felteszi magának, ha máskor
nem, sorsfordító események idején min -
denképp. Valószínű, e kérdés első szent kirá-
lyunkat is komolyan foglalkoztatta. Ellen séges,
vagy legalábbis nem feltétlenül barátságos
szomszédok körülöttünk, belső széthúzás az
országban, megannyi nehézség, probléma,
amiből emberi erővel, okossággal nem látta,
nem láthatta a kiutat. Nem véletlenül írja fiának,
Imre hercegnek az Intelmekben: „parancsaink-
ban a szent hitet tesszük első helyre”. 

A hitet, melynek terjesztéséért annyit tett. 
Igen, a mai ember számára elképzelhe - 
tet lenül kemény kézzel, a harctól sem visz-
sza riadva, de ugyanakkor személyes jó 
példával is. Nem csak rákényszerítette alatt -
valóira a keresztet, hanem maga is köte - 
les ségének tekintette, hogy jó példával 

járjon előttük, élte és
tar totta a ke resztény
hi tet. A hitet, mely-
nek megtartását vár -
ta, sőt el várta utód -
jától. Érezte, tán
tudta, e hit nélkül a
magyar nem marad
magyar a Kár pát me -
dencében, szét zil ál -
ják a történelem hul-
lámai. A hitet, mely
nélkül az ember ne -
hezen marad em ber,
könnyen válik játék-
szerévé izmusoknak
és divatirányzatoknak.
A hitet, mely megtart
nemzetet, családot,
és em bert.
A hitet, melyre a 21.
században, konkré-
tan 2022-ben, azaz itt
és most ugyanakkora
szükség van, mint
István király korában
volt. Hiszem, az ün -
nep nem hátratekin-

tés, nem a múlt di cső ségének, sikereinek
ünneplése, sokkal inkább a jövő megalapozá-
sa, épí tése. 
Keresztény hitünk, belőle fakadó erkölcseink,
tetteink nem csak utat mutatnak, reményt is
adnak. A ránk váró bizonytalan holnap, a le -
hetséges nehézségek közepette se feledjük
amit a szent király Pál apostolt idézve fiának
írt: „ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség
sisakja is”.

(Bálint Gábor)
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Szüleim, Tüskés Tibor és Tüskés
Tiborné Szemes Anna a családi
hagyomány szerint egy 1960-ban
Fonyódligeten töltött esős nyaralás
után határozták el, hogy megpró-
bálnak saját nyaralót építeni a Ba -
latonnál. Eredeti formájában az
épület egy 6x6 méter alapterületű,
egyszintes, két hálófülkéből, nappa-
liból, konyhából és WC-ből álló,
erősen csapott, asszimetrikus nye-
regtetővel rendelkező, fürdőszoba
nélküli építmény volt, az alapterület
mintegy harmadát kitevő, nyugat
felé néző terasszal. Terveit Sziget -
vári János, a Pécsi Tervező Vállalat
1979-ben Ybl-díjat kapott építész-
mérnöke készítette. A családi leve-
lekben nyomon követhető az épít-
kezés folyamata a telekvásárlástól
az épület befejezéséig és az udvar
beültetéséig.
A család Pécsett élt, a nagyszülők
Nagykanizsán laktak, míg édes-
apám édesanyjának nőtestvére,
Polónyi Györgyné „Ilonka néni”
Balatonfenyvesen élt, aki a fő tám-
pontot jelentette a telekvásárlásban.

1961. július 23-án Nagyka nizsán
kelt levelében édesanyám így írt
édesapámnak: „Balatoni nap jaink
gyorsan teltek, minden percem
beosztva  szép időben na pozni,
fürödni, reggel és délután a Neked
megígért telek ügyben eljárni. […]
Megismerkedtem egy zirci plébá-
nostól kezdve a telekszerző ügynö-
kökön keresztül azzal a fő mér -
nökkel, aki esetleg el tudná in tézni,
hogy ne vesszen kárba az elkészí-
tett tervrajz […].” A levél így folyta-
tódik: „Most […] csak a szám ba
jöhető telkekről írok, vá laszd ki a
Neked legjobban tetszőt, s én gyor-
san eljárok az ügyben.” Ezt követi
három, az országút balatoni olda-
lán, és egy negyedik, a másik olda-
lon található eladó telek bemutatá-
sa. A választás végül az utóbbi,
Tavasz utca 28. (ma 31.) szám alatti
telekre esett, ennek leírását idézem:
„Az Ilonka nénitől a gyógyszertár
felé 150 métert kell menni. Ott lehet
átmenni a túloldalra, ott a 2. sorban
van. 122 négyszögöl, 7.500 forint.
Ez a telek olyan jó helyen van, hogy

csak 3-4 perccel érnénk később a
vízpartra, mintha a balatoni oldalon
laknánk. Villanyt közelről lehet ve -
zetni. Jelenleg kukorica van a föld-
ben, jól trágyázott, tehát jó talaj
lenne a gyümölcsfáknak. Szúnyog
nincs, teljes csönd, nyugalom. Su -
so gó fák nincsenek a közelben sem.
Egy állandó lakó is van a kö zelben.
Itt kisebb pénzű tisztviselők, orvo-
sok, mérnökök, iparosok építenek.”
A következő, július 28-án kelt levél-
ben édesanyám az építkezés mó -
dozatait latolgatja: „Nagyon sokat
érdeklődtem hogyan jönnénk ki
olcsóbban, ha mi szereznénk-e be
az anyagot és a keresztpapa em -
berek segítségével lassacskán épí-
tené fel, vagy ott egy megbízható
építésszel csináltatnánk. Borzasztó
az anyagbeszerzés, a fuvarosok
gazemberek, azt hiszem, még job-
ban járnánk, ha kulcsátadásra épít-
tetnénk. […] Tető alá hozhatnánk
most, tavasszal pedig a belső mun-
kákat, asztalos munkát végeztet-
nénk el. Kérek árajánlatot, és meg-
írom.” Az árajánlatot tartalmazó
levél nem maradt fönn, az építke-
zést szüleim végül „keresztpapára”,
azaz Ródler Józsefre, a Nagyka ni -
zsai Sörgyár építési csoportvezető-
jére bízták.
Édesanyám következő levele a
tárgy ban egy évvel később, 1962.
július 4-én kelt Nagykanizsán, és az
építkezés jelentős előrehaladásáról
tudósít: „A ház lakrésze készen van
annyira, hogy bevakolták, lerakták a
cementlapokat, az ablakok, ajtó be
vannak üvegezve. A rossz idő miatt
nem szárad, ezért a meszelést nem
lehetett megcsinálni. A terasz nincs
felöltve kaviccsal, mert ez ideig nem
lehetett kapni a fenyvesi Tüzépnél,
a terasz tetejéről hiányzik két nád-
padló, azt most csinálja a mester,
tehát ez a rész vakolatlan is. Jóska
szombaton megy ki a szobamázo-
lóval és az ablak-ajtó festővel s
keddre a még hátralévő munkákat
elvégzik a terasz kivételével […].” 
A levél további része a munka 
közben felmerült nehézségekről és
a „né zők” véleményéről tudósít: 
„a) az a téglahistória, amiatt 3 héttel
ké sőbb kezdhettek, b) Szigetvári
8x12-es gerendákat írt elő, Jóska
azt megvette, amikor rá akarták ten -
ni a palát, az egész meghajolt. Idő -
be tellett, amíg be tudtak szerezni

Hogyan épült fel 
Tüskés Tiborék nyaralója 
Balatonfenyvesen?
Az írás abból az alakalomból készült, hogy „Az elsüllyedt ház”
Tüskés Tibor emlékezete címmel kiállítás nyílt Tüskés Tibor bala-
tonfenyvesi éveiről 2022. június 25-én a Mari-Etta helytörténeti
gyűjteményben. A Tavasz utca 31. szám alatti ház történetét 
– annak eladását követően – Tüskés Tibor megírta „Az elsüllyedt
ház” címmel. Írása a Hitel című folyóirat 1994/2. számának 95-101.
lapjain jelent meg.
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olyan gerendát, ami jó. […] Azt
mondja Jóska, rengeteg nézője
van, érdekes, különböző vélemé-
nyek hangzanak el, de mindenki-
nek tetszik, mondják, nem illik a
környezetbe, annyira modern. Az
ottani építészeknek elállt szeme-
szája.” Egy következő, 1963. janu-
ár 3-án ugyancsak Nagykanizsán
kelt levél a felmerült probléma
súlyosbodásáról tudósít: „Voltam
Fenyvesen […]. Szigetvárival feltét-
len tudatni kell, hogy a tetőzettel
baj van, a nagy hóteher miatt még
jobban behajlott a terasz és a hall
mennyezete is, azon kell fohász-
kodni, hogy ilyen nagy havazás
többet idén ne legyen, mert akkor
bizony katasztrófa lehet. Tehát ezt
tavasszal feltétlen meg kell csinál-
tatni […].” Végül az a „megoldás”
született, hogy a terasz egy részé-
ből kétoldalt üvegfalú konyhát ala-
kítottak ki, és annak vasszerkezeté-
vel támasztották alá a meghajolt
tetőgerendákat.
Édesapám ugyanezen év május 
2-án Fonyódon kelt levele szerint
„a kapu dolga nem ment előbbre”,
mivel a kőműves nem jelent meg.
„A fű, a fák szépek, már hétfő éjjel,
elemlámpa mellett megnéztem
mindent. Csupán az egyik nyírfa
nem eredt meg. A ribizke bokrokon
már látszik az első termés, a zöld
fürtök. A villanyoszlop áll a ház
előtt (vezeték még nincs), a kerítés
oszlopok is keményen tartanak.
[…] Szerdán a kapu-vasalás is
megérkezett, rendben, de nem
tudok vele mit kezdeni. Ha nem
megy másképp addig, majd a nyá-
ron magunk megcsináljuk.” Idővel
a kapu is elkészült, amit édes-
anyám egy keltezetlen üzenete
tanúsít: „Itt küldöm ezt a két futóró-
zsát. Csodálatosan szép virágja
van. Feltétlen a kapu mellé tedd le
a következőképpen: […].”
Az elkészült épület, melyet néhány
év múlva fürdőszobával bővítettek,
közel harminc éven át szolgálta a
család pihenését, édesapám mun-
káját, nemcsak nyáron, hanem
minden évszakban. Az évek során
a háznak író vendégei voltak töb-
bek között Németh László, Veres
Péter, Takáts Gyula, Bertha Bulcsu,
Fodor András, Csorba Győző és
Koch Valéria.

Tüskés Gábor

Könyvtár nyitvatartása 
június 13-tól

hétfő: 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

8646 Balatonfenyves, 
Kölcsey u. 40., tel: 85/887-651 

e-mail: 
konyvtar@balatonfenyves.hu

A Mari-Etta nyitvatartása

Július 1-től augusztus 20-ig:
szerda: 16.00–19.00
csütörtök: 09.00–12.00
péntek: 16.00–19.00

Nyitvatartási időn túl előzetes
egyeztetés alapján a Könyvtár elér-
hetőségein.

Balatonfenyves 
Község Önkormányzata,
Polgármesteri Hivatala

8646 Balatonfenyves, 
Kölcsey u. 27.  Tel.: 85/560-158, 

balatonfenyves@balatonfenyves.hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő 8:00-12:00, 13:00-16:00óráig
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

EGYHÁZAK

Református egyház:

Református istentiszteletek minden
vasárnap reggel 9.00 órakor kez-
dődnek Balatonfenyvesen, a Re -
formátus Imaházban (Cím: Bala -
tonfenyves, Bem utca 9.). Minden
hónap első vasárnapján Családi
Istentiszteletet tartanak.

Római katolikus egyház:

Balatonfenyvesen, az Árpád-házi
Szent Erzsébet Plébániatemplom -
ban szentmise pénteken este
18.00 órakor, vasárnap 8.00 órakor
és 11.00 órakor. Cím: Balaton -
fenyves, Kölcsey Ferenc utca 79.
Balatonfenyves-alsón, a Szűz Má -
ria Szent Neve Templomban szent-
mise csütörtökön este 18.00 óra-
kor és vasárnap reggel 9.30-kor.

cím: Balatonfenyves, 
Templom köz 7.

Részletes miserend megtalálható a
templomok hirdetőtábláján.

További információ:
Bálint Gábor plébános 

30/633-0668
A plébános elérhető: a fenti tele-
fonszámon vagy személyesen a
szentmisék után.

2022. augusztus 5. (péntek):
Fenyvesalsó / Rockalsó, fellép:
Deindolls, CockLers
Helyszín: Balatonfenyves-alsói
strand

2022. augusztus 6. (szombat):
Orgonák éjszakája – ingyenes 
szabadtéri orgonakoncert
Helyszín: Központi Strand /
Sétáló utca

2022. augusztus 7. (vasárnap):
Nyáresti klasszikus muzsika –
klasszikus zenei hangverseny
(belépőjegyes)
Helyszín: Kertmozi

2022. augusztus 12. (péntek):
A zetelakai Ezüstfenyő
Néptánccsoport fellépése
Helyszín: Sétálóutca vége

2022. augusztus 13. (szombat):
Utcabál a Csalogány strandon,
zenél a Freakend
Helyszín: Csalogány strandi büfésor

2022. augusztus 17. (szerda):
ImmaBe Tánccsoport bemutatója
Helyszín: Sétálóutca vége

2022. augusztus 18. (csütörtök):
Kiállításmegnyitó
Helyszín: Községháza nagyterme

2022. augusztus 20. (szombat):
Szent István-napi ünnepség
Helyszín: Géza fejedelem park

Szeptemberi programelőzetes
2022. szeptember 3. (szombat): 
XXV. Kisvasúti Nap
Helyszín: A Kisvasút balatonfeny -
vesi, somogyszentpáli és csiszta -
fürdői végállomásai

AJÁNLJUK AUGUSZTUSI PROGRAMJAINKAT
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Régi adóssága az utókornak, hogy hetven év (!) hallgatás után végre
összerakja valaki a magyarországi kényszermunkatáborok legalább
vázlatos történetét. Mert az első próbálkozás csak vázlatos lehet – mi -
közben Buza Péter új kötete mégis az elérhető teljességre tesz kísérle-
tet. Teljességre, már ami a térben és históriában hozzánk legközelebb
eső, a KÖMI 401-es működése egy és háromnegyed évét – az 1951
januárjától 1953 augusztusáig terjedő időszakát – illeti. 
A kötetet július 20-án este mutatta be Orbán György, a Mari-Etta udva-
rán, másfél órányit beszélgetve a szerzővel. Sok minden szóba került,
de a legnagyobb hangsúly nem egyik vagy másik tematikai elemre
esett, ahogy folyt a szó közös múltunknak erről a közel tragikus perió-
dusáról. Mert, mint az már az első körben kiderült: szinte egyetlen doku-
mentum sem maradt ránk erről a szenvedéstörténetről, s aki beszélhe-
tett volna róla: hallgatott. Nem beszélt – s nem is beszélhetett – róla
gyermekeinek, s aztán ők se adták tovább az ő gyermekeinknek a
maguk keresztjárásának üzeneteit. 
A tanulság általános, amit a beszélgetés résztvevői végül is kimondtak,
megfogalmaztak. A mi szegény országunk-nemzetünk századok óta
kísértő átka: a hallgatás ránk mért vagy józan megfontolásból felvállalt
parancsa. Ami megmérgezi mind a mai napig hétköznapjainkat, ünne-
peinket – az életünket. 
A Gulag a Berekben című múltidéző munka – korlátozott példány-
számban – megvásárolható a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület
Kölcsey utca 14. szám alatti irodájában. 

Turul Gyógyszertár 

8646 Balatonfenyves, 
Bocskai tér 1.  85/560-012

Nyitva tartás a nyári hónapokban
(06.01–08.31.)

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

Nyitva tartás szeptember 1-től 
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

Orvosi ellátás:
Háziorvosi ellátás:

Balatonfenyves, Bocskai utca 1.
dr. Veress Zsolt háziorvos

A Balatonfenyvesi Háziorvosi Praxis hétfőtől pén-
tekig 8.00 órától 12.00 óráig áll a betegek rendel-
kezésére. Előzetes időpontfoglalás szükséges a
85/889-118-as telefonszámon.
Természetesen a sürgős eseteket azonnal ellátjuk.
A nyaralóvendégek rendszeresen szedett gyógy-
szereiket kérjük, hogy saját háziorvosukkal írassák
fel, mivel a felhőrendszer ezt lehetővé 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

Védőnő: Vörös Éva
Hivatalos telefonos elérhetősége hétfőtől péntekig

8.00 órától 16.00 óráig: 70/669-4111

Fogorvosi ellátás:
(Balatonfenyvesi lakosok részére):

Fonyód, Szent István utca 27.
Telefon: 85/560-989

Fogorvos: Dr. Kőszegi 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.Tel.: 82/427-480

szombaton, vasárnap és ünnepnap 8.00 órától
14.00 óráig
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Receptkönyv? Szakácskönyv?
Kedves vendége volt a Fenyvesi Estéknek július 25-én este Saly Noémi
művelődéstörténész, a kávéházak és a gasztrokultúra népszerű szakér-
tője. Ezúttal két – munkájával hozzáférhetővé tett – 19. századi kéziratos
receptkönyvről mesélt, amelyeket maga fedezett és dolgozott fel, 
megmentve a feledéstől két színes lenyomatát annak, hogyan üzenték
meg írásban leányaiknak az erre vállalkozó egyszerű háziasszonyok,
akik tudtak már, kitapasztaltak minden fontos receptet, s továbbadták, a
következő generációnak.
Saly eligazította a közönséget a tekintetben is, hogy van különbség
receptkönyv és szakácskönyv között. Az utóbbi ételműfajonként szer-
kesztett leltára a lehetőségeknek, az előbbi pedig a magántapasz - 
talatok rendezetlen logikai vagy más sorrendet sem követő fejezeteit 
– re ceptjeit – foglalja írásba.

FENYVESI 
ESTÉK
Gulag a 
Berekben
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Szolgáltatás

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

Arany Főnix GSM, Fonyód. Szolgál tatá -
saink: mobiltelefonok értékesítése, szer-
vízelése, beállítása; tartozékok értékesí-
tése (ütésálló fóliák telefonra és tabletre,
töltők, adatkábelek, headsetek, akkumu-
látorok, stb.); műszaki és számítástech -
nikai cikkek értékesítése, beszerzése 
(laptopok, monitorok, perifériák, stb.);
mű  szaki segítségnyújtás asztali PC-hez,
laptophoz, mobiltelefonhoz egyaránt;
telekommunikációs szaktanácsadás. Ke -
res sen minket bizalommal! Cím: Fonyód,
Ady Endre u. 7. (Delta Üzletház, Ari 
papírbolt mellett közvetlenül). Tel.: +36
70/943-9499

Mázsa Nándor, EON-regisztrált villany-
szerelő. Családi házak teljes körű villany-
szerelése, hálózat kiépítése, felújítása,
karbantartása, bojler tisztítása, akár hét-
végén is. Német nyelvismeret. Deutsche
Sprachkenntnisse. Tel.: +36 30/111-4955

Villanyszerelést vállalok számlaképesen.
Vállalom lakóházak erős- és gyengeára-
mú hálózatának teljeskörű kiépítését,
korszerűsítését, felújítását. Nagy József,
telefonszám: +36 70 3060 123. E-mail:
jovillinfo@gmail.com

Otthoni kamera telepítés! Okostelefonról
is bármikor szemmel tarthatja otthonát!
Otthoni (egyszerű) és vállalati (professzi-
onális) ASA tűzfalak, IPsec – VPN hálóza-
tok, routerek, switchek, Wifi rendszerek,
IP kamerák beszerzését, telepítését, üze-
meltetését vállalom. Smart TV-je van,
gyenge a WiFi, nem ér oda a kábel, áthe-
lyezné, kivinné a teraszra? Régi a route-
re, 5-6 tablet és mobil eszköznél lelassul
a WiFi? Korszerűbb routert venne, de
elveszett a reklámozott „száz megabitek”
mögött? Kevés a 10 méteres szerelt
kábel, letört a dugó és nincs internet,
levágta mert áthelyezte, krimpeljünk egy
újat? Makláry Attila, tel.: +36 70/296 -1516

SIDENT Bt. Ingatlanügynökség eladó
házakat, nyaralókat, telkeket keres
ügyfelei részére. Érdeklődni: Dobrossy
Zoltán balatonfenyvesi nyaralótulajdonos
ügyvezetőnél. Telefon: +36 30/841-4789,
E-mail: dobrossyzoltan@gmail.com

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

Kócsa Mátyás tetőfedő, ács-állványozó
mester vállalom régi tetők felújítását, új
tetőszerkezetek ácsolását, fedését, vala-
mint belső burkolást és gipszkartono-
zást, kerti pihenők, teraszok, kocsibeállók

elkészítését. Balatonfenyves, Rákóczi u.
2. Tel.: +36 30/387-6573

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

Kedves Meglévő vagy Leendő Ven dé -
gem: Gondod akadt a nyakaddal, fáj a
derekad, sokat ülsz munkád során, vagy
épp ellenkezőleg, sokat állt napközben?
Akkor itt az ideje egy jó masszázsnak!
Keress bizalommal, többféle masszázs
közül kiválasztjuk a neked legjobbat,
legyen szó felfrissülésről vagy akár keze-
lésről. – Svéd frissítő masszázs, Thai her-
balabdacs masszázs, Köpölyözés, Kine -
zio tapasz kezelés, Fülgyertyázást, Me -
leg Jádeköves masszázságy kezelés.
Házhoz is kimegyek, ha szükséges.
Időpont egyeztetés a következő telefon-
számon: +36 20/289-9746

Üdvözöljük. Vállaljuk hűtő-fűtő klímák
telepítését, karbantartását, javítását ga -
ranciával. 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 felnőtt kerékpáros bérelhetők.
Keressen bizalommal, egyeztetés tele-
fonon. Cím: Balatonfenyves, Petőfi 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

Suzuki Swift 10 GL 2000-es évjáratú,
keveset futott, megkímélt állapotban
eladó. Tel.: +36 20/378-2488

Adok-veszek

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

Eladó jó állapotban lévő FÉG konvektor
10 000 Ft és egy alig használt FÉG fali-
baba 5000 Ft-os áron. Érdeklődni: +36
30/391-9901

Használt tetőcserép ingyen elvihető. Tel.:
+36 30/863-9293

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

Üdülő felszámolásból eladó: fenyőfa
étkező asztal két paddal, szőnyegek, 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, leeresztővel, 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, lépcső
lejáróval, szélessége 1 méter, egyoldali
korláttal, darabonként 100 000 Ft. Meg -
tekinthető telefonon történt egyeztetést
követően, Balatonfenyvesen. Tel.: +36
30/844-1881

Eladó: fedeles műanyag bortároló csap-
pal: 1 db 100 l-es, 1 db 150 l-es, 5 db 
200 l-es, 2 db 300 l-es. Műanyag szürete-
lő kád: 1 db 500 l-es, 1 db 200 l-es. Üst-
ház, 2 db 50 l-es zománcozott üst. Üveg
boros ballonok. Szőlőprés. 1 db JLO
típusú motoros háti permetező. 20 db
ágynemű garnitúra, szőnyegek. Érdek-
lődni: +36 20/383-5206

Garázsvásár! Kerékpárok, férfi-női-gyerek,
22-estől 28-as méretig eladók. Minden
nap 8-19 óráig. Irányár 10 000 Ft-tól 
70 000 Ft-ig. Cím: Balatonfenyves, Petőfi
Sándor u. 256. Tel.: +36 30/670-0826
Németh Márta

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

Állás

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

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

Balatonfenyvesre keresünk megbízható,
munkájára igényes segítő(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,
metszés, öntözés, stb) alkalmanként.
Díjazás megegyezés szerint. Érdeklődni:
+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 díjmen-
tes, a hirdetések tartalmáért felelőssé-
get nem vállalunk! 
Aktuális híreink a 
www.balatonfenyves.hu honlapunkon
találhatóak.

AP RÓ

Szeptemberi számunk lapzártája
2022. augusztus 30.

fenyvesi_augusztus_fenyvesi_október.qxd  2008.03.21.  5:41  Page 6



2022. AUGUSZTUS ÉLÔ ÖRÖKSÉGÜNK FENYVESI ÚJSÁG

7

A csendes öblökben, nádasfoltok
között a stégeken napozók, a
sekély vízben lubickolók között
néha nagy riadalmat kelt a víz fel-
színén felbukkanó, majd S-alakú
hullámokat keltve eltűnő kockás
sikló. – Kígyó, kígyó! – kiabálják
ilyenkor, s jobb esetben csak a
stégre, partra menekülnek a nya-
ralók, de sokszor sajnos ásót,
gereblyét ragadva próbálják
agyoncsapni a parti kövek közt
az ártalmatlan, de mégis viszoly-
gást, félelmet keltő hüllőt.
Pedig a balatoni kockás sikló
(tudományos nevén: Natrix tes-
sellata) jellegzetes és figyelemre
méltó tagja a körülöttünk élő álla -
toknak, s megfigyelése ugyanúgy
hozzá tartozhat a fenyvesi nyara-
lás izgalmasabb pillanataihoz,
mint a horgászás, a mókusok kö -
vetése vagy a nádirigó karattyolá-
sának hallgatása. Üljünk csak le
egy napsütötte kora reggel a
nádasokkal tagolt, kőrakásokkal
védett, csendesebb partszaka-
szok valamelyikén a víz mellé, s
figyeljük egy kicsit a partot nyal-
dosó hullámokat! Ha szeren-
csénk van, csakhamar észre
vehetünk egy kibukkanó, hosszú-
kás siklófejet, ahogy mozdulatla-
nul kémleli a környéket. Ha ne -
künk is sikerül mozdulatlannak
maradnunk, rövidesen elindul
reggeli vadászportyájára a kövek
közt hancúrozó kishalak után.
Előfordul az is, hogy a reggeli
napfényes, kristálytiszta, sekély
víz alatt leselkedik az önfeledten
cikázó küszökre. Hirtelen villanás-
sal kap el egyet közülük, általá-
ban keresztben tartja szájában,
majd ügyes, oldalazó mozgással
a kishal fejét fordítja befelé, és

rágás nélkül, a mérettől függően
rövidebb-hosszabb ideig tartó
nyeldekléssel tünteti el a gyomrá-
ban. Nyolcat-tízet is elfogyaszt
így belőlük, mielőtt a forrósodó
délelőtt közeledtével a kövek alá
vagy a nádasok sűrűjébe tér
hűsölni.
Valamikor régen, száz évekkel
ezelőtt, amikor a Balaton déli
partvonala még kilométereket
ingadozott a vízszintnek megfele-
lően, a beépítetlen partokat válta-
kozva nyílt, homokos kifutók,
csendes, kimosott öblök és nagy,
összefüggő nádasok jellemezték.
A kockás sikló nyilván akkor is
jelen volt; bár a szakirodalmi ada-
tok szerint inkább volt gyakori az
északi part meredekebb, köves, a
maitól talán kevésbé különböző
szakaszain. Amikor a déli part -
átalakítás megindult, a vasútépí-
tés, a telkek felparcellázása, a
part vonal „kiegyenesítése” és a
vízszintváltozás megregulázása
hosszú évtizedeken át kedvezőt-
lenül hatott a Balaton parti állat -
világára. Az addigi élőhelyek
megszűntek, feldarabolódtak, el -
szigetelődtek, és a nagy szám-
ban élő kétéltűek, hüllők, vízima-
darak megfogyatkoztak, megma-
radt állományaik visszahúzódtak
az – időközben lecsapolt – ber-
kek, lápok és kisebb halastavak
környékére. Fenyves környékén
azonban, úgy tűnik, nem volt
ilyen nagyszabású partátalakítás;
a Nagypart összefüggő, először
kibetonozott, majd nemrég ter-
méskövekkel beszórt szabad -
strandjától eltekintve a mi környé-
künket inkább az utca végi lejá-
rók fürdőhelyei, az ezeket egy-
mástól elválasztó, mozaikos ná -

dasok, és a vízig lenyúló magán-
telkek, üdülők természetközeli
partszerkezete jellemzi. Ez a
viszonylagos nyugalom az állat -
világ regenerálódását eredmé-
nyezte. Újra megjelentek a nádas
madarai: a pocgém, a vízityúk, a
vízicsibe, a szárcsa, és szinte
előttünk, de szemünk számára
gyakran láthatatlanul itt fészkel-
nek. Találkozhatunk mocsári tek-
nőssel, békákkal, vízisiklókkal; de
a legfeltűnőbben talán mégis a
kockás siklók alkalmazkodtak
ehhez az – evolúciós értelemben
vett – új környezethez.
Egy korábbi felmérésünk szerint
a Fonyódtól Balatonberényig
tartó mintegy 20 km-es partvona-
lon összesen mintegy 50 ezer
kockás sikló egyed találja meg
életfeltételeit. A növekvő üdülőter-
helés mellett is jól szaporodnak,
tojásaikat a szárazföldön rakják
le. Magas a fiatal példányok ará -
nya, ami reményt ad arra, hogy
ezek az érdekes hüllők még so -
káig osztozhatnak velünk a ked-
velt fürdőhelyeken. Ne ijedjünk
meg tehát, ha nyaralás közben
találkozunk velük, számunkra tel-
jesen veszélytelenek (nem tá -
mad nak, nem harapnak!), ők is
hozzá tartoznak a körülöttünk élő
világhoz, sőt, jelenlétük a Bala -
ton ban a víz jó minőségét, a tó
élőlényrendszerének egyensúlyi
helyzetét jelenti!
A kockás sikló, mint minden hazai
kétéltű és hüllő, védett állat, ter-
mészetvédelmi eszmei értéke 
25 ezer Ft.

Kockás sikló
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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