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M

it ünneplünk augusztus 20-án?
Biztosan mindenkinek megvan a válasza a
kérdésre. De egyáltalán nem vagyok biztos
benne, hogy válaszaink azonosak. Van, akinek
elsôsorban nemzeti ünnep, mások inkább a
névadó szentet, elsô királyunkat állítják emlékezésük középpontjába, és biztosan sokan
vannak azok is, akik az új kenyeret, mint a
betakarítás, a bôség egyik szimbólumát tartják a legfontosabbnak.
Szent István ünnepe mindegyik, és egyik sem
igazán. Azt gondolom, e három válasz között
nem lehet fontossági
sorrendet felállítani. Az
ünnepi megemlékezéseknek mindhárom fontos és szerves részét
képezi, és ha csak egyiket, vagy éppen másikat
emelnénk ki, valahogy
csonka lenne az egész.
Történelmi emlékezés –
nemzeti ünnep. Ezeréves államiság. Történelmet szeretô magyar emberként az elsô gondolat az ünneprôl talán
éppen ez. Emlékezés, amelyben nem csak az
elsô király kíván magának teret és szerepet,
hanem évszázadok minden történése, legyen
az dicsôséges avagy tragikus, hiszen mindez
elválaszthatatlanul tartozik hozzá a jelenünkhöz. Ez tett bennünket azzá, amik vagyunk.
Nemzetformáló események és emberek, amik,
akik mind-mind alakították identitásunkat, gondolkodásunkat. Ezer éves múlt, ami a történelem színpadán csupán egy villanásnyi fejezet,
de egy nemzet, az egyes ember életében valójában komoly meghatározó erôvel bír.
Ehhez az évezredes történelemhez elválaszthatatlanul hozzákapcsolódik a hit ajándéka,
a kereszténység államot-embert formáló sze-
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repe. Hozzátartozik a szent, aki hiszem, nem
csak politikai ügyeskedésbôl, hanem mély
meggyôzôdésbôl is tette kereszténnyé a
magyart. Mai ésszel szemlélve idônként talán
túlzóan kemény eszközökkel, de személyes jó
példával is, ami követhetô, követendô. Alapok
nélkül nem lehet építkezni. Így volt ez ezer
évvel ezelôtt, és így van ma is. Jézus tanítása
jó alapnak bizonyult, évszázadokon át, minden
történelmi vihar ellenére megtartott bennünket
itt a Kárpát-medencében. És ez már nem csak
a múltba révedésrôl szól. Hiszem, ez a jövônk
záloga is, ahogyan Szent
István megálmodta az
országot, a nemzetet. Keresztény és magyar. Befogadó, béke- és vendégszeretô, de a meggyôzôdéséért, elveiért,
hitéért áldozatokra is képes nép és ember.
És az új kenyér. A jövô.
Az élet – ahogyan eleink
mondták, amikor kezükbe vették ezt az egyszerű, alapvetô, de épp mindennapiságában önmagán túlmutató eledelt. A szorgalmas és fáradtságos munka gyümölcse, és egyben Isten
áldása, ajándéka. „Ha kenyér van, minden
van!” Néhány évvel ezelôtt a szennai skanzen
ezzel a mottóval hirdette meg ünnepi tematikus hétvégéjét. És valóban, kevés ember tudja
elképzelni az asztalt, legyen hétköznap, vagy
ünnep, ahová nem kerül föl legalább néhány
szelet kenyér. A mai nap hálaadás is az ételért,
ez életért az Élet Urának.
Mindez együtt alkotja azt a nagy egészet, amiért érdemes megállni, ünneplôbe öltöztetni utcáinkat, házainkat, szívünket. Emlékezés, hála
és elôretekintés, minden évben ugyanaz, és
mégis kicsit más. (Bálint Gábor)

KÖSZÖNTJÜK A SZÁZHUSZONÖT ÉVES BALATONFENYVEST!
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Jubileumi klasszikus zenei hangverseny

KULKIKÖTŐ BALATONFENYVES
PROGRAMTERVEZET
2021.
Augusztus 3. kedd 10.30
Kereplô Színház: Az elvarázsolt
legény
Augusztus 6. péntek 10.30
Rutkai Bori Banda: Zsebtenger –
gyermekkoncert

A Balatonfenyvesi Klasszikus Zenei Kör elôadásában idén is megrendezésre
kerül, immár huszadik alkalommal Kikötô a Muzsikához alcímmel az a hangverseny, amelyen országos, sôt, nemzetközi hírű muzsikusok hozzák el évrôlévre a klasszikus – és nem komoly! – zene darabjait a fenyvesi közönségnek.
A Klasszikus Zenei Kör tagjai minden évben nagy gondossággal, odafigyeléssel és szeretettel válogatják össze a műsort és maximális művészi teljesítményt nyújtanak hallgatóiknak.
Idén csupán annyi változás lesz ebben, hogy a művészi színvonalhoz méltó
helyszínre, a Fenyves Yacht Club teraszára szervezzük a település 125 éves
fennállásának és 30 éves önállóságának évében megtartandó jubileumi,
huszadik Klasszikus Zenei Hangversenyt, 2021. augusztus 7-én, szombat este
19.30 órai kezdettel. A hangverseny belépôjegyes, jegyár: 1500 Ft/fô (diákoknak: 800 Ft/fô). A hangverseny szervezését a Kultkikötô szakembergárdája
fogja össze.

Augusztus 8. vasárnap 10.30
Nizsai Dániel: Robin Hood kalandjai
Augusztus 10. kedd 10.30
Aranyszamár Bábszínház: Vackor
Augusztus 13. péntek 10.30
Majorka Bábszínház: A kékfestôinas
Augusztus 15. vasárnap 10.30
Danny Bain és Ágoston Béla mesekoncertje
Augusztus 17. kedd 10.30
Fülöp József, Jankovics Péter: Max
és Móricz
Augusztus 20. péntek 10.30
Majoros Ági Bábszínháza: Piroska
és a farkas
Augusztus 22. vasárnap 10.30
Holdvilág Kamaraszínház: Rémusz
bácsi
Augusztus 24. kedd 10.30
Figurina Animációs Kisszínpad:
Porzsák, a sárkány
Augusztus 27. péntek 10.30
Aranyaszamár Bábszínház:
Szamarabb a szamárnál
Augusztus 29. vasárnap 10.30
Kabóca Bábszínház: Kodzsugukila,
a boszorkány

KÖNYVTÁR
8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 40.
85/887-651,
konyvtar@balatonfenyves.hu
Nyitva tartás augusztus 19-ig:
HÉTFÔ
10.00–12.00 13.00–18.00
KEDD
09.00–12.00 13.00–15.00
SZERDA
09.00–12.00 13.00–15.00
CSÜTÖRTÖK 09.00–12.00 13.00–15.00
PÉNTEK
09.00–12.00
–

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Felelôs kiadó: Lombár Gábor.
Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság
ISSN 2063-2622 – Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20.
Nyomdai munkák: Ziegler nyomda Kft., Keszthely, Rezi út 3.
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Mari-Etta Helytörténeti Gyűjtemény

Balatonfenyves Község
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala

8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 83.
Nyitva tartás augusztus 20-ig:
Szerda: 16.00–19.00
Csütörtök: 09.00–13.00
Péntek: 16.00–19.00
Szerda esténként 19.00 órától:
„Fenyvesi Esték” – beszélgetések fenyvesiekkel, fenyvesiekrôl.
Vendégeink:
Július 28.: Molnár László Árpád világutazó
Augusztus 4.: Fehér Zoltánnal Tüskés Anna
irodalomtörténész beszélget (ld. fotó)
Augusztus 27.: az esti 18.00 órai szentmisét követôen kiállításmegnyitó
a Mari-Ettában az eucharisztikus kongresszushoz kapcsolódóan.
Megnyitja: Varga László püspök.
Köszöntôt mond: Lombár Gábor polgármester.

8646 Balatonfenyves,
Kölcsey u. 27. 85/560-158,
balatonfenyves@balatonfenyves.hu
Ügyfélfogadási rend:
Hétfô
8:00–12:00,
13:00–16:00 óráig
Kedd
8:00–12:00 óráig
Szerda
8:00–12:00,
13:00–16:00 óráig
Csütörtök 8:00–12:00 óráig
Péntek
8:00–12:00 óráig

Turul Gyógyszertár

Változások helytörténeti
gyűjteményünkben
új kiállítási teret nyitottunk az
épület eredeti konyhájának helyén, annak funkcióját felidézve, idôszaki kiállítást rendeztünk be fenyvesi Tóth Árpád
alkotásaiból.
Továbbra is változatlanul megtekinthetô Balatonfenyves múltját bemutató állandó kiállításunk, valamint a szabadtéri, a
Nagyberek pásztoréletét megidézô tárlatunk.

EGYHÁZAK
Református egyház:
Július elejétôl augusztus végéig a református istentiszteletek minden vasárnap reggel 9.00 órakor kezdôdnek Balatonfenyvesen, a Református Imaházban (Cím:
Balatonfenyves, Bem utca 9.).
Római katolikus egyház:
Balatonfenyvesen, az Árpád-házi Szent Erzsébet plébániatemplomban szentmise
vasárnap reggel 8.00-kor 10.30-kor és péntek este 18.00-kor. Cím: Balatonfenyves,
Kölcsey Ferenc utca 79.
Balatonfenyves-alsón, a Szűz Mária Szent Szíve-templomban szentmise vasárnap
reggel 9.15-kor és csütörtök este 18.00-kor.
cím: Balatonfenyves, Templom köz 7.
További információ: Bálint Gábor plébános 30/633-0668
A plébános elérhetô a fenti telefonszámon vagy személyesen a szentmisék után.

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

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje:
2021. augusztus 2–8.
Magyar Korona Gyógyszertár,
Balatonlelle
2021. augusztus 9–15.
Három Királyok Gyógyszertár,
Balatonboglár
2021. augusztus 16–22.
Mária Gyógyszertár, Balatonlelle
2021. augusztus 23–29.
Arany Kígyó Gyógyszertár,
Balatonboglár
2021. augusztus 30–szeptember 5.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár,
Fonyód
2021. szeptember 6–12.
Turul Gyógyszertár, Balatonfenyves
Ügyeleti idô zárástól az
alábbi idôpontokig:
2020.01.01–06.30.
H–P 20:00 óra,
Szombat:14:00 óra,
Vasárnap és ünnepnapokon:
12.00 óra
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AP RÓ
Szolgáltatás
Kócsa Mátyás ács-állványozó mester
vállalom régi tetôk felújítását, új tetôszerkezetek 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
tapasztalattal, becsüsi végzettséggel, helyi lakosként segítek régi tárgyai értékének megállapításában,
értékesítési tanácsadással, díjtalan
kiszállással. Tel.: +36 30/939-1039
Bózsing György, Dráva utca 70.
Pernecz József ács-állványozó vállalja régi tetôk felújítását, belsô tetôterek, falak burkolását, teraszok, tornácok, autóbeállók, pavilonok készítését. Tel.: +36 70/347-0951
Pári Tamás villanyszerelô vállalom:
lakóépületek, üzletek és egyéb
gyengeáramú munkálatait! Ingyenes
árajánlat-készítés! Tel.: +36 30/6777634, e-mail: kucko96@vipmail.hu
Festés-mázolást, hôszigetelést, fűnyírást vállalok. Tel.: +36 30/296-4189
Ha kerttel akad gondja, Schurcz megoldja! Kertépítés, kertfenntartás, veszélyes fa kivágás. +36 30/432-7073
Villanybojlerok javítása, tisztítása,
mosógépek, mosogatógépek, elektromos háztartási gépek javítása.
Kránicz István +36 30/904-4527
Balatonfenyves. Hétvégén is.
Gépi földmunka, fuvarozás, építôanyag kereskedés. Fenyves Kft.
8646 Balatonfenyves, Nimród u. 32.
(új temetô mellett) Tel.: +36 30/9568858, 85/560-142
Fenyvesi Peca Pont 8646 Balatonfenyves, Vörösmarty u. 43.,
www.fenyvesipecapont.hu, tel.: +36
20/258-8600 Élôcsalik, etetôanyagok, horgászbotok, szerelékek, horgászfelszerelések.
Kerékpár szerviz – Fahrrad Reparatur
Balatonfenyves, Nimród utca 121.
Tel.: +36 30/693-1873
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HIRDETÉS
Építési műszaki ellenôrzést vagy
felelôs műszaki vezetést, építési
e-napló vezetést szakmagyakorlási
jogosultsággal vállalok. Tel.: +36
70/456-7216
Bádogozás, vízvezeték-szerelés, fűtésszerelés. Vörös Gábor. Tel.: +36
30/261-6308
Mihalecz Tibor szobafestô, mázoló.
Telefon: +36 70/602-5095, e-mail:
mihalecz.tibor@freemail.hu
Takarítást vállalok. Indulásra és esetleg váltástakarításra. +36 70/3587879
Házkörüli munkákat, fűnyírást vállalok. Tel.: +36 30/997-9085
Nyílászáró üzlet. Ablakok, ajtó, redônyök, szúnyoghálók, párkányok értékesítésével foglalkozunk, valamint
beépítéssel is! Várjuk a kedves
érdeklôdôket. Címünk: Balatonkeresztúr, Iskola u. 2. (gyógyszertár
mellett) Tel.: +36 70/416-9836
Nyílászárók, redônyök, szúnyoghálók beépítése, javítása kedvezô áron,
ingyenes felméréssel. Telefon: +36
30/305-6287,
www.balaton-redony.webnode.hu
Lakóépületek, nyaralók elektromos
hálózatának teljes körű építését, felújítását, javítását vállalom, korszerű
életvédelmi és biztonságtechnikai
megoldásokkal. Nagy József, villanyszerelô, műszerész. Telefon: +36
50/123-2107.
E-mail: jovillinfo@gmail.com.
Web: www.jovill.blog.hu
Kerti munka, Gyula megoldja! Talajegyengetést, talajlazítást, tereprendezést, fűnyírást vállalunk 25 LE
traktorunkkal. Telefonszám: +36
30/235-3102
Víz, szennyvíz hálózat szerelése és
javítása, fűtésszerelés. Hétvégén is.
Ingyenes árajánlat. Telefon: Mózer
Tibor, +36 20/937-0218, +36 30/3703364
Fotóst keres? Legyen szó esküvôrôl,
családi fotózásról, kreatív portréról
vagy bármilyen jelentôs esemény
fényképes megörökítésérôl, keressen bizalommal! Jákfalvi Beáta.
Érdeklôdés és megrendelés: e-mail:
photography0105@gmail.com, telefonszám: +36 30/973-3891
Ezermester javít kerékpárokat, háztartási kisgépeket, lemezjátszót,
videót. Mindig TV setabox telepítés,
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hangolás, beállítás. Csak kisegítô
tevékenység elszámoló számlával.
Tel.: +36 70/602-5203
Gondod akadt a nyakaddal, fáj a
derekad, 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
kimegyek, 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
Tanárnô, tanítványokat vállal matematika, kémia, fizika tantárgyakból.
+36 20/540-9433
Óegyiptomi nyelvoktatás Balatonedericsen. 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
Balatonfenyvesen kertes házban
emeleti, bútorozott lakrész hosszú
távra kiadó. Érd.: +36 20/540-9433
Egyszobás, újonnan berendezett
lakás egy személy részére hosszú
távra kiadó. (Csak nemdohányzónak!) Fonyód, Csisztai út. Tel.: +36
30/961-7088
Debreceni Ingatlanügynökség eladó
házakat, nyaralókat, telkeket keres
ügyfelei 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 kerékpárok, kifogástalan állapotban
eladók. Egyik 26-os, a másik 28-as
méret, City felszereltség (sárvédôk,
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elsô, hátsó világítás, stb.), 16-os
Saiguan illetve Guilong váltókkal, középkék és sötétkék vázszín, egyenes
kormányok. Áruk: 39 000–39 000 Ft.
Megtekinthetô telefonos egyeztetést
követôen, tel.: +36 20/230-3388
Orosz katonai gumicsónak (3,6 m) +
evezôk + pumpa + tartozékok kifogástalan állapotban eladó: 16 900 Ft.
Érdeklôdni: +36 20/230-3388
Felfújható sárga gumicsónak (3 méteres) újszerű állapotban, 1 pár evezôvel eladó. Ára: 10 900 Ft. Érdeklôdni: +36 20/230-3388
PEOGEOT Qab-50 felújított terep
robogó 2007-es, valamint YAMAHA125/50 2006-os nagyrobogóimat
eladom. Tel.: +36 70/602-5203
Eladó nagyobb gyereknek való, alig
használt kerékpár. Tel.: +36 30/5047194
Kenu, 3 személyes, műanyag, eladó.
Tel.: +36 70/210-0553
Állás
Kárpitost keresek, aki balatonfenyvesi nyaralómban az ülôgarnitúrát
áthúzná. Tel.: +36 20/365-3148.
Vitorlások üzemeltetésére keresünk
megbízható, tapasztalt, hajózni tudó
kollégát májustól októberig. 18-99
éves korig. Érdeklôdni: +36 20/583
5358
Adok-veszek
Jó állapotú retro bútorok ingyen elvihetôk: dohányzóasztal, Tulipán heverô/kanapé, 2 kisméretű fotel, 3 ajtós
polcos-akasztós szekrény, paplanok.
Tel.: +36 70/609-9774
Eladó 1 db forgótárcsás mosógép,
1 db centrifuga új állapotban, 1 db
gáz szieszta palackos, 1 db fa csónak 1 pár evezôvel, 1 db olajradiátor.
Tel.: 85/360-399
Eladó 2 db heverô, 2+1+1 darabos
ülôgarnitúra, 1 db gáztűzhely, 1 db
akasztós szekrény, 2 db kis méretű
fotel. Tel.: +36 30/530-0240
Eladó: fotelek, székek – hozzá való
asztalok 1000 Ft/db egységáron; jó
állapotban lévô heverô 3000 Ft. Tel.:
+36 30/863-9293
Eladó kenyérsütô, rozsdamentes
edénykészlet (16 db-os), 12 személyes evôeszköz, Zsolnay süteményes
készlet, szekrény, dohányzó asztal,
2X+-as szônyeg, XXL-es bôrdzseki.
Te.: +36 20 445-9730

HIRDETÉS
Fenyvesen eladó: 1 db kéményes
gázkonvektor Lampart 4 kw, kiváló
állapotban. Érd.: +36 20/491-9702
Tábortűznek, valamint grillezésre
alkalmas felfűrészelt faágak jelképes
összegért átadók. Érd.: +36 30/5047194
Hűtôszekrény 120 × 50 cm, tökéletes
állapotú eladó. Telefon: +36 30/8347008
50 literes üvegballon eladó. Érd.:
+36 70/200-3732
Eladó bézs színű, 160 cm-es fürdôkád, bézs színű talpas mosdó és fürdôszoba szekrény, valamint 140 cmes franciaágy. Érd.: +36 20/992-5103
Üdülô felszámolásból eladó: fenyôfa
étkezô asztal két paddal, bonanza
szekrények, éjjeli szekrény, szônyegek, plédek, párnák, pehelypaplan,
ágynemű garnitúrák, függönyök.
Tel.: +36 70/358-7879
Eladó nagyméretű gyerekcsúszda.
Tel.: +36 20/917-4300
Eladó 1 db olasz nappali szekrénysor, 1 db nagyméretű franciaágy +
matrac, perzsa szônyegek, konyhai
holmik, könyvek, faliképek rendkívül
olcsón. Tel.: +36 30/309-5121
Italy style tolóajtós gardróbszekrény
4 db plusz polccal 239 × 203 × 60
eladó, irányár 130 000 Ft. Érd.: +36
20/471-7225
Állítható méretű gyermek/ifjúsági fenyô ágykeret ágyráccsal, ágyneműtartóval, matraccal eladó. Ár: 30 000
Ft. Érdeklôdni lehet: +36 70/608-5551
Eladó karácsonyra kapott ruhagôzölô. Egyszer használt, kifogástalanul
működik. Az Euronicsban 39 999 Ftért kapható. Alkalmas ruhaneműk:
ing, ruha, zakó, blúz, stb. gôzöléssel
történô vasalására. A gôzfej fémbôl
van, a rúd állítható. 3 gôzfokozat.
Ára: 19 000 Ft. Telefon: +36 20/5900538
Eladó Elektrolux porzsák nélküli kézi
porszívó. 1600 W teljesítmény. Hibátlanul működik. Átvehetô Balatonfenyvesen. 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

FENYVESI ÚJSÁG
színű, reduktorral együtt, ár: 10 000
Ft. Érd.: +36 30/620-4334
Fa festô létra, 8 fokos (erôsített) három méter hosszú, újszerű állapotban eladó. Ár: 19 900 Ft. Érdeklôdni:
+36 20/230-3388
Daewoo (koreai) benzinmotoros házi permetezô, ÚJ! (25 literes tank,
1,5-2,5 Mpa nyomás), gyári új alkatrészekkel eredeti csomagolásban
garanciával eladó. Ára: 29 990 Ft.
Érdeklôdni: +36 20/230-3388
Bosch porszívó, 1500 W teljesítményű, eladó. Hibátlanul működik, tartozékokkal. Ára: 12 000 Ft. Balatonfenyves +36 20/590-0538
Vásárolnék forgótárcsás mosógépet.
Tel.: +36 20/215-4573
Egy inverteres, egy hagyományos
elektromos hegesztô jutányosan
eladó, tartozékaikkal. 250 és 120 A
teljesítményűek. Valamint egy 2000
W-os AEG benzinmotoros 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
Eladó komplett zuhanykabin (80×80as akril tálcával, leeresztôvel, megkímélt, keveset használt). Ár: 12 600 Ft.
Érdeklôdni: +36 20/992-5103
Balatonfenyves Vörösmarty u. 5. sz.
alatt 2021. július 17-tôl folyamatosan
GARÁZSVÁSÁR. Rendkívül olcsón
eladó: festmények, szônyegek, háztartási holmik, ruhák, stb.
LOWRANCE iFINDER PRO kézi GPS
helykeresô helymeghatározó, profi
tudású igényes készülék, tengeri
funkcióval is, újszerű állapotban,
magyar nyelvű leírással eladó. Ára:
24 900 Ft. Érdeklôdni lehet: +36 20/
230-3388 telefonszámon
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FISH FINDER vezeték nélküli halkeresô SZONÁR gyári csomagolásban,
újszerű állapotban tartozékokkal
eladó. Ára: 9900 Ft. Érdeklôdni lehet:
+36 20/230-3388 telefonszámon
Szépség / Egészség / Sport
Szeretettel várok minden szépülni
vágyó Hölgyet, Fonyódon az Ady
Endre u. 7. szám (cipôbolt mellett)
alatti Angelit szépségszalonba. Antiaging kezelések, 3D műszempilla
építés, alkalmi smink, szôrtelenítés,
Plasma G kezelés (hegek, striák,
aknék és rosaceás területek kezelésére). Hétfôtôl szombatig 9–18:00-ig
bejelentkezés a +36 70/515-5463 telefonszámon vagy Facebookon keresztül lehetséges.
ZÖLD JÓGA KLUB A VÍZPARTON
Jógás csapatot szervezünk elsôsorban fenyvesieknek, de minden
érdeklôdôt szeretettel várunk, kezdôket is. Méregtelenítô légzés, nyújtás, keringésjavítás, alakformálás és
jó hangulatú beszélgetés a relax
után. Egy alkalom 1000 Ft/fô/másfél
óra. Helyszín a Balaton-part (mólóhoz közel), rossz idô esetén Bodrog
utca sarka. Idôpont: hétfônként
18:30. Érdeklôdni a +36 20/4515229 telefonszámon.
Gondod akadt a nyakaddal, fáj a
derekad, sokat ülsz munkád során,
vagy épp ellenkezôleg, sokat állsz
napközben? Akkor itt az ideje egy jó
masszázsnak! Keress bizalommal,
többféle masszázs közül kiválasztjuk
a Neked legjobbat, legyen szó felfrissülésrôl vagy akár kezelésrôl. –
Svéd frissítô masszázs, Thai herbalabdacs masszázs, köpölyözés,
Kinezio tapasz kezelés. Házhoz is
kimegyek, ha szükséges. Idôpont
egyeztetés a következô telefonszámon: +36 20/289-9746
Egyéb
Életjáradéki szerzôdést kötnék egyedülálló, idôs személlyel. Telefon:
+36 20/457-4520
Az apróhirdetések közzététele díjmentes, a hirdetések tartalmáért felelôsséget nem vállalunk!
Aktuális híreink a www.balatonfeny
ves.hu honlapunkon találhatóak.
Szeptemberi számunk lapzártája
2021. augusztus 31.
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Klasszikusok könnyedén

Többszörös vastapssal köszönte meg a közönség Veress Ábelnek azt
az egy órát, melynek során az ifjú zongoraművész játékát élvezhették
a vendégek a Kertmoziban június 24-én este. Veress Ábel ismert
klasszikus zeneművek zongoraátiratait játszotta, közben pedig a zeneszerzôkrôl vagy a darabokról osztott meg érdekes információkat.
Hangulatos és élvezetes estét tölthettünk el zongoramuzsikát hallgatva. A sikeren felbuzdulva arra számíthatunk, hogy a közeljövôben megismételhetjük a zongorestet.

Szépkorút köszöntöttünk
Július 5-én újabb szépkorú fenyvesi lakost, Tóth Károlyt köszöntötte
90. születésnapja alkalmából Lombár Gábor polgármester. Karcsi
bácsi 1955-ben került Balatonfenyvesre, és 1990-ig, nyugdíjba vonulásáig, a Nagybereki Állami gazdaságban dolgozott. Születésnapját családi körben, lányával, unokájával, dédunokájával ünnepelte.
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Bibircses nyír
Balatonfenyves utcáit járva a figyelmes szemlélônek fel-feltűnhetnek egyes különleges, koruknál vagy
formájuknál fogva egyedülálló, szép törzsű és levelű, akár száz éves fák. Sorozatunkban, januártól
decemberig, egyet-egyet bemutatunk közülük írásban (Korsós Zoltán szövegével) s képpel (a fotókat
Horváth Gábor, Kiss Péter és Korsós Zoltán készítették).
A bibircses nyír a közönséges nyír
(Betula pendula) másik neve, amelyet a fiatal hajtásokon megjelenô,
fehéres bibircsekrôl, gyantaszemölcsökrôl kapta. A nyírfafélék családjának névadó növényfaja, ebbe
a családba tartozik az elôzô hónapban bemutatott mézgás éger is.
A közönséges nyír Eurázsia középsô részének ôshonos fafaja, tôle
északabbra a tajga összefüggô tűlevelű erdôsávja uralkodik, délebbre pedig a melegkedvelô lomboserdôk váltják fel. Alapvetôen tehát
a hűvösebb, de nem túl hideg és
nem is túl meleg területeken fordul
elô. A rokon faj, a kisebb termetű,
finoman szôrös molyhos nyír
(Betula pubescens) jobban tűri a
hideget, Izland leggyakoribb ôshonos fafaja, Magyarországon csak
egyes lápjainkon található meg.
A nyírfát könnyű megismerni jellegzetes kérgérôl, amely fehér színű, a
kor elôrehaladtával egyre jobban
hámlik, feltöredezik, és mély fekete
barázdákkal tagolt. Az ágak lecsüngôk, a levelek háromszög alakúak és szélük többszörösen fűrészes. A nyír egylaki és egyivarú
növény, tehát a porzós (hím) és a
termôs (nôi) virágok ugyanazon
a növényen, de külön virágzatban
csoportosulnak. A porzós virágok
a levelek hónaljában három virágú
álernyôt alkotnak, míg a termôsök
a rövid hajtáscsúcsokon helyezkednek el, lelógó, 3-4 cm hosszú
barka formájában. A nyírfa szélporozta, tehát a nem feltűnô, zöldesbarnás nôivarú virágokra a hímivarú pollent a szél juttatja el. A megtermékenyített barkák a nyár végére szétesnek, és az apró szárnyas
magvak megint csak a szél hátán
jutnak el a megfelelô, nyirkos talajú
termôhelyre. Az ilyen terület lehet
akár erdôtűz után maradt csupasz
föld is, vagy bolygatott, száraz
élôhely, amelyeken a nyírfamagok
pionír növényként képesek megte-

lepedni és a második év végére
már a másfél méteres magasságot
is elérni. Gyorsan növekednek,
virágozni 8-15 éves korukban kezdenek, és akár 100 évig is élhetnek, bár legjobban 40-50 éves
korukban érzik magukat. A legidôsebb korúnak becsült nyírfát Bulgáriában tartják számon, 170 évesnek gondolják. A legnagyobb törzskerületű, 5,2 méteres bibircses
nyírfa Angliában, a legmagasabb,
37 méteres pedig Lengyelországban található.
Az Oroszországban, Szibériában
látványos, összefüggô nyírfaerdô
szellôs, félárnyékos mivoltából fakadóan gazdag aljnövényzettel és
fejlett cserjeszinttel rendelkezik.
Számos madárnak és egyéb állatfajnak ad otthont, és a fákon sok
rovarfaj telepedik meg. Hazánkban
a csak elegyfaként, szórványosan
megjelenô közönséges nyírfát erdészeti szempontból értéktelennek
tekintik, de díszfának gyakran ültetik kertekbe, parkokba. Faanyaga
kemény, a tölgynél könnyebb de
kevésbé tartós, hagyományos népi
felhasználása azonban sokoldalú.
Törzsébôl kenut lehet faragni. Lehámló, fehér kérgét papír pótlására
használták, és még ma is a papír-

gyártás egyik fontos alapanyaga.
A száraz nyírfa jól ég, északon a
szaunák fűtésére használták, miközben a bent ülô emberek nyírfavesszôcsokorral ütögették magukat
vérkeringésük frissítésére. A fiatal
vesszôkbôl tartós seprűt is lehet
készíteni. Szép mintájú fáját a bútoripar is kedveli, és tetszetôs dísztárgyak, dobozok anyaga is lehet.
A nyírfa számos részét felhasználja
a hagyományos természetgyógyászat is. Levelében flavonoidok vannak, kérge triterpént tartalmaz,
amelyeknek gyógyító hatást tulajdonítanak. A levélbôl vizelethajtó,
vértisztító és gyulladáscsökkentô
teát készítenek. Egyes helyeken a
fák törzsét is megcsapolták, és a
kicsorgó nedvet frissen itták, vagy
ecetet, bort, sört készítettek belôle.
Nyírfából (vagy kukoricából, mandulából) vonják ki a manapság
egyre népszerűbb, cukorbetegeknek is adható nyírfacukrot (xilitet),
amely a répacukornál sokkal kisebb energiatartalmú. Házikedvenceikre, macskára, kutyára nézve azonban halálosan mérgezô!
A hátlapon a Kölcsey utca 38-39
sz. alatt, a Fekete István Általános
Iskola udvarán álló bibircses nyír
látható.
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