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Most amikor egymásnak minden elképzelhetô jót kívá-
nunk szóban, divatosan sms-ben, vagy e-mailen, most,
a szilveszteri kedvesen hangos óévbúcsúztató után
szinte azonnal azon kell már gondolkodnunk, hogy mi-
lyen esztendô is vár(hat) ránk?
Lesznek-e lehetôségeink, és ha igen, azokat ki tudjuk-e
használni?
Azt mindenki tudja, hogy ebben az esztendôben kétszer
is lesznek választások, valamikor tavasszal az Ország-
gyûlésbe küldünk képviselôket, és ôsszel megújul a
helyhatóságok önkormányzati testülete. Ez bizony azt
jelenti, a figyelembôl, amit dolgainkra, az országéra, a
kisebb közösségünkre, fordítani tudunk: megoszlik. És
mégis, sôt, éppen ezért, sokkal jobban kell koncentrál-
nunk, hatékonyan, hatékonyabban dolgoznunk, dönte-
nünk és igazgatnunk, hogy talpon
maradjunk. Az ország, s minden te-
lepülése.
Gondoskodik arról a bejáratott és
kötelezô feladatok ránk váró újabb
és újabb határideje is, hogy tegyük
a dolgunkat. Február közepéig be
kell nyújtanunk a település költség-
vetési rendeletének módosítását,
pályáznunk kell az elérhetô forrá-
sokra, hogy mûködni, sôt, fejleszteni
is tudjunk. Egyáltalán, fel kell ké-
szülni az idei üdülési idényre, ne-
künk az adatott – de megadatott! –
hogy szinte kizárólag az idegenforgalom bevételeibôl
éljünk. Közben meg kell ôriznünk a nevelési, és oktatási
intézmények legszélesebb körû önállóságát. Mert – és
ezt is tudja mindenki, aki a jövôrôl gondolkozik: az utá-
nunk következô nemzedékek kezében van a sorsunk.
Mindazt ugyanakkor, amit megtervezünk s meglépünk,
megteszünk, olyan gazdasági helyzetben, állapotban te-
hetjük, melyet mindnyájan nagyon jól ismernek, és tud-
ják: nem a bôségrôl fog szólni.
Az már tény, hogy a vendégéjszakák utáni idegenforgal-
mi adó (kurtaxa) állami térítését a felére csökkentették,
ami a mi esetünkben tizenöt-tizennyolc millió forintnyi
bevételkiesést jelen.
Ennek az elvonásnak a részbeni pótlására döntött de-
cemberben a képviselô-testület ezen adónemnek az
emelésérôl, mely szerint január elsejétôl 300 Ft/fô/éj-
szaka mértékû adót kell fizetnie a Fenyvesen üdülô ven-
dégeinknek. Az is változás, bár ez már központi intézke-
dés, hogy mentességet csak a 18 év alattiak, és a szál-
lásadó egyenesági rokonai kapnak.
Ez csak egy az esetleges elvonások közül, a többit még
nem tudjuk teljes biztonsággal, és a bizonytalanság 
– ami az életünk minden területén jelen van – nem ked-
vez a konstruktív elképzelések megvalósításának.

Persze tudjuk a dolgunkat, hiszen azokat még 2006-ban
együtt fogalmaztunk meg, azoknak nagy részét a testü-
let a Gazdasági Programunkban elfogadta, így az ebben
a dokumentumban törvényerôre emelt célok megvalósí-
tása számunkra kötelezôvé vált.
Az elmúlt év utolsó hónapjaiban döntöttünk arról, hogy
egy uniós pályázat lehetôségeivel élünk, megpróbáljuk
turisztikai attrakcióink vonzerejét ezen az úton is javítani:
gyermek föveny kialakításával, kerékpártároló építé-
sével, valamint a partvédelem egy részének felújításával.
A pályázati fejlesztéseket két esztendô alatt valósíta-
nánk meg, a 2006-ban megkezdett strandrekonstrukció
keretében.
Amennyiben az érintettek hozzájárulását megkapjuk, az
üdülési idény elejére végre megvalósulhat pályázatból,

valamint az érintett ingatlan tulaj-
donosok, az E-on, és a község kö-
zös munkájának eredményeként a
Vachott Sándor utcai elektromos
hálózat felújítása, cseréje. Közben
nem lenne szabad félbe szakítani
azt a folyamatot sem, amit az 
utak, járdák építése, felújítása terén
elkezdtünk, és sikerrel végzünk.
2009-ben is négy utca kapott szilárd
burkolatot: a Balaton, a Nyárfás, a
Bornemissza eleje, valamint a Fecs-
ke utcák közösségének áldozat-
készségét dicsérik az elkészült

munkák, ezen kívül közel ezer méter út kôszórásos javí-
tására is sor kerülhetett.
Most, amikor még a költségvetés tervezésének az ele-
jén tartunk, nehéz persze pontos elôrejelzést adni azok-
ról a lehetôségekrôl, amelyek fejlôdésünket biztosítják.
Amelyektôl végül is függ, milyen ütemben haladhatunk
elôre a magunk kitûzte úton.
Így csak a kilátásokról, az elképzelésekrôl lehet elôrejel-
zést adni, melyekhez még sok egyéb javaslat is érkezhet.
De tudjuk jól: bizonyára a kötelezô feladataink maradék-
talan megvalósítása lesz a következô esztendô elsôdle-
ges célja. És csak aztán következhet, amit ezeken felül
vállaltunk.
Igen. Minden azon múlik, hogy milyenek lesznek a lehe-
tôségeink.
Hogy megtaláljuk-e, fölismerjük-e lehetôségeinket. Hogy
élünk-e azokkal. Mi, mindnyájan, akik együtt s egyen-
ként: fenyvesiek vagyunk.

Remény ez, s bízva beteljesedésében kívánok mind-
nyájuknak – valamennyiünknek – egy minden szem-
pontból ÚJ ESZTENDÔT, ehhez egészséget és hitet.

Lombár Gábor

KÉTEZERTÍZ KILÁTÁSAI

MINDEN KEDVES
OLVASÓJÁNAK

BOLDOG 
ÚJ ÉVET KÍVÁN 
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Január 12-én, kedden délután 
két órától kerül sor a 

Fáklyás megemlékezésre

a II. Magyar Hadsereg 
(doni katasztrófa) 

áldozatai emlékére az ismeretlen
katona sírjánál, a temetôben.

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Tóth Árpád.

Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter).
Postacím: Balatonfenyves Pf.:20.

Nyomdai munkák: Digitális és Jegynyomda Kft., Budapesten. MKM nytsz.: PHF/1296/ve/1993.

A községházáról jelentjük
December 10-én került sor a képviselô-testület 2009. évi utolsó munkarend
szerinti ülésére, melyen tizennégy napirend tárgyalására került sor.
Elfogadta a testület a Somogy Kéményseprô Mester Kft.-nek a kémény-
seprôi közszolgáltatás végzésérôl készített beszámolóját. Rendeletben fo-
gadta el a testület a kéményseprôi közszolgáltatás 2010 évi változását,
mely a település honlapján elérhetô.
Elfogadták a képviselôk hulladékszállítás vonatkozásában a 110 literes
edényzet általános használatát, valamint a matrica használat általános be-
vezetését.
A testület elfogadta a többlakásos, illetve a társasházi ingatlanok esetében
a lakóegységenkénti díjfizetés bevezetését, valamint a folyékony hulladék
szállítására vonatkozó, a DRV Zrt. által benyújtott ajánlatot.
Rendeletmódosítást fogadtak el a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás
rendjérôl, és díjainak változásáról. (A rendelet teljes szövege honlapunkon
elérhetô).
Elfogadták a képviselôk a polgármester jelentését a lejárt határidejû hatá-
rozatok végrehajtásáról, és az elmúlt testületi ülés óta történtekrôl, vala-
mint a 2010 évi munkatervet, mely tartalmazza az ülések idôpontját, s azok
fôbb napirendjeit.
Elfogadta a testület a köztisztviselôk teljesítmény követelményeit tartal-
mazó célkitûzéseket. Rendeletet alkotott a 2010 évi költségvetési gazdál-
kodás átmeneti szabályairól, ennek alapján kell a polgármesternek gaz-
dálkodnia az idei költségvetési rendelet elfogadásáig. Módosították az
Idegenforgalmi adóról szóló helyi rendeletet, mely szerint 2010. január 1-tôl
a kurtaxa mértéke 300 Ft/nap/fôre változik, s a 70 év feletti vendégekre nem
vonatkozik a továbbiakban a mentesség.
Igazgatási szünetet rendelt el a testület 2009. december 28., 29., 30., 31.
napjaira, ezeken a napokon ügyeletet tartottak munkatársaink. A testület
két bizottsága ismételten tárgyalni fogja a gyógyszertárral kapcsolatos
kérdést, melyet februári ülésének napirendjére vesz.
Határozott a testület a kitüntetô címekrôl szóló rendelet módosításának
fôbb elemeirôl, ennek alapján készül el a módosítás a februári ülésre.
Megbízta a képviselô-testület a könyvvizsgálói feladatok ellátásával a Mikle
és társa könyvvizsgáló, és adószakértô kft-t. Döntöttek arról, hogy a Huber-
tus Hof vendégházzal együtt részt vesz Fenyves két belföldi (Pécs és
Debrecen) turisztikai kiállításon, melyekhez alkalmanként 25 ezer forinttal
hozzájárul.

Lombár Gábor

A FENYVESI ÚJSÁG példányai-
hoz nyaralópolgáraink a polgár-
mesteri hivatalban, a félfogadási
idôben juthatnak hozzá – amíg 
a készlet tart. Elolvashatják az
aktuális számot a www.balaton-
fenyves.hu honlapon is.

2009-ben a „Gyermekeinkért Ala-
pítvány” számlájára az adók egy
százalékából 240 ezer 149 Ft ke-
rült, amely tovább bôvítette ta-
nulóink kirándulásainak, szabad-
idôs elfoglaltságainak támogatási
lehetôségeit. Szeretnénk meg-
köszönni mindenkinek a hozzájá-
rulást. Az 1 százalék befizetéséhez
tartozó adószám: 19 198 956-1-14.
Örömmel fogadjuk az ettôl függet-
len felajánlásokat is a 11 743 095-
22 116 000-es számlaszámra.

Fábián György
a kuratórium elnöke

Fonyód Város Önkormányzata
8640 Fonyód Fô u. 19.

Telefonszám: 85/562-980, 85/360-666
Faxszám: 85/562-999,

E-mail: info@fonyod.hu

A hivatal általános ügyfélfogadása:
szerda: 8.00–12.00; 13.00–16.00

péntek: 8.00–12.00

Ezúton értesítjük Tisztelt ügyfeleinket, 
hogy az Okmányiroda 
ügyfélfogadási idôben 

csak az idôpontra bejelentkezett
ügyfeleit tudja fogadni!

Idôpont egyeztetés személyesen
(Fonyód, Ady Endre u. 39.)

illetve telefonon a 85/361-852/33-as 
vagy a

85/361-852/31-es melléken lehetséges

Okmányirodai ügyekben:
8640 Fonyód, Ady Endre u. 39.

Telefonszám: 
85/561-214; 85/562-007; 85/562-008

Telefon és faxszám: 85/361-852

hétfô: 8.00–12.00; 13.00–16.00
kedd: 8.00–12.00 
szerda: 8.00–12.00; 13.00–16.00
péntek: 8.00–12.00
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Imremajor
fenyôjénél
Ahogy az már hagyomány né-
hány éve, karácsonyi ünnep-
séggel lepte meg az imre-
majori gyerekeket a község 
(fotó: Márton László) 

Télapó itt van…
Eljött az óvodába is a Nagysza-
kállú december negyedikén. Na-
gyon várták a gyerekek, meg-
illetôdve fogadták, versekkel,
dalokkal köszöntötték. Termé-
szetesen megígértek neki min-
dent, a csomagért cserébe: „Jó
kisfiú leszek!” „Szót fogadok!”
„Ezután úgy mondom igen, és
nem aha…” Bízzunk benne, így
lesz. Ha mégsem, jövôre újra
megígérjük! 

Bébi-karácsony
Külön ünnepség keretében kö-
szöntötték Balatonfenyves leg-
ifjabb polgárait. Hagyomány,
hogy a településen Bébi Kará-
csonyt szerveznek azon gyer-
mekeknek, akik még nem érik el
az óvodás kort. Idén 44 aprósá-
got és szüleiket várták a ren-
dezvényre, ahol az iskolások
adtak rövid mûsort, majd télapó
adott át egy jelképes ajándékot.
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„Fonyód. … Már ma is egyike a leg-
keresettebb balatoni fürdôknek, me-
lyen nyaranta 600–700 fürdôvendég
üdül, a kirándulók száma azonban
több ezerre tehetô.”
Bizony igencsak szerény számok
ezek, a ha a maiakkal vetjük össze,
de ne felejtsük el: a tó déli partját,
mint ideális nyaralóhelyet csak az
1890-es évektôl fedezi fel az ország
közvéleménye. És ekkorra, másfél
évtizeddel késôbb, az ebbôl a szem-
pontból legsikeresebbnek nevezhetô
községek – amelyek közül egy Fo-
nyód, és a hozzátartozó Máriatelep –,
sikeresen be is rendezkednek, ami a
fogadás minôségét illeti. Az itt követ-
kezô sorokból az is lemérhetô: mit
jelentett akkor a csúcs a vendéglá-
tásban.
„A lakás (ti. szállás – B. P.) viszonyok
igen kedvezôek. A Vasúti, Szarvas és
Sirályszállókon kívül még egy negye-
dik szálló is van Fonyódon, a Hullám.
Négyükben összesen 75, jól beren-
dezett szoba kapható. A nyaralók és
a magánházak közel 400 szobát bo-
csáthatnak a fürdôközönség rendel-
kezésére. … A szállók szobaárai napi
2 K. 40 f. és 6 K. közt váltakoznak, a
Szarvas és a Vasúti vendéglôben
ezenfölül még a szolgaszemélyzet-
nek is kell fizetni mérsékelt (napi
30–40 fillér) dijat. Nyaralókat az
egész fürdôszezonra a szobák szá-
ma szerint 600–1600 koronáért, a fél
szezonra 200–400 koronáért lehet
bérelni. A polgárok házaiban 2-3 szo-
bás lakásért, konyhával együtt, egész
szezonra 300–500 koronát, fél sze-
zonra 200–400 koronát kérnek. Jóval
olcsóbbak az árak (50%-al is) a korai
és a kései idôben. A szállók nyaralók
és polgárházak szárazak, tágasak,
valamennyi teljesen bútorozott, kony-
hával és és a szükséges fölszere-
léssel is el van látva. A szobákat és a
fürdôtelepet acetilénnel és petró-
leummal világítják. … Az élelmezés

viszonyai kedvezôek. A szállókban
elég jól és olcsón lehet étkezni …
napi 3 koronától följebb.”
Ha ezt az összeget közelebbrôl meg-
vizsgáljuk, lefordíthatjuk a fentebbi
összegeket mai forintra. A koronát
ezerrel kell fölszorozni – persze az
áraknak ez az összehasonlítása csak
nagyon hozzávetôleges kalkuláció,
lévén egészen mások egyfelôl a
kereseti viszonyok, másfelôl az áruk
piaci értéke.)
„… A Béla-telep nyaralóit a Zichy
grófi uradalom kertészete és tehené-
szete látja el mindennemû élelmi cik-
kel, a mit megrendelô könyv alapján
minden reggel házhoz is szállíttat.
A többi nyaralókba a polgárság és a
szomszédos községek lakói visznek
élelmiszereket. A falu kereskedésében
minden szükséges holmi kapható,
húst is a faluban mérnek.
Külön említést érdemel a Béla-telep
nagy anyagi áldozattal létesített szi-
vattyú-telepe. A hegy tetején alig le-
hetett volna kutat nyitni, ezért a hegy
lábánál furtak egyet, s ennek szürt
vizét a 80 méter magasságban levô
tartókba vezetik. Innen látják el a
hegyi nyaralókat friss ivóvízzel.”
Talán nem tévedünk, ha azt feltéte-
lezzük, hogy a ma a Béla-telep terü-
letén lévô vízmû komplexuma valami
módon utódja ennek a hajdani szi-
vattyú-telepnek. Ilyenformán túl van
már a századik életévén – s ez tény-
leg nem akármi, egy-két mondatos
ünneplést, legalább itt és most a
közleményünkben, feltétlenül megér-
demel.
„A bársonyos és lassan mélyülô víz-
talaj, és a szinte állandó hullámverés
élvezetessé és veszélytelenné teszik
a fürdést. A fürdôházakat három cso-
portban állították föl. Az állomás kö-
zelében van a közös fürdôház, a csa-
ládi fürdôbódék pedig két csoportban,
az egyes nyaralótelepek aljában,
közel a villákhoz sorakoznak, festôi

tarka-barkaságban. A közös fürdôben
egy fürdés ruha nélkül (ne valamiféle
naturista produkcióra tessék gondol-
ni, egyszerûen arról van szó, hogy
nem veszik igénybe a ruhakölcsön-
zést a vendégek – B. P.) 30 fillér, ru-
hával 60 fillér, kabinbérlet egy hóra
30 korona, de egy-egy kabint két-két
család is bérelhet. Gyógydíj és zene-
díj fejében a családfô az egész für-
dôszezonban 2 koronát, 15 éven fö-
lüli családtagok után egy-egy koronát,
de családonkint legfeljebb hat koro-
nát fizet. A nyaralótulajdonosok nem
fizetnek.”
Ez utóbbi mondatok különösen érde-
kesek. Nem is az, amely arról tudósít,
hogy valamiféle orvosi gyógysegélyt
bérelhet a vendég, hanem az, amely
arról tájékoztat, hogy a térzene is
része a szolgáltatásnak – pénzért.
Különös valóban. De az meg egyene-
sen figyelemre méltó, hogy a nyilvá-
nos zenélés szerves része volt a nyári
programnak itt, a Balatonon, s bizony-
nyal mindenütt száz évvel ezelôtt.
Mi van még?
„Csónakok óránként 50 fillér – 1 koro-
na, egész napra hat korona, egész
napra 6 korona bérért kaphatók. …
Tenniszpályák, cigány (ti. zenész – B.
P.), kávéház olvasóteremmel, posta,
táviró (a vasúti szállodában és a
Sirály szállóban) és telefon, ma már
minden valamire való balatoni fürdô-
helyen, s igy Fonyódon is szükség-
szerû kiegészítôi a fürdôéletnek.”
Ha valaki még ezután sem gondolja
úgy, hogy ennyi éppen elég jól érez-
nie magát, annak különbözô kör-
nyékbeli kirándulóhelyeket is figyel-
mébe ajánl a bédekker. Helyben a
várhegyet és a várárkot, Somogyvár
apátság-romjait, ugyanott a Széche-
nyi grófok kastélyát, a túlparton Ba-
dacsonyt és Szigligetet. És Mária-
telepet (a mai Fenyvest) is, amelyrôl
azt írja teljes joggal a meg nem
nevezett szerzô, hogy közel van ide,
s hogy „zalai fürdôhely”. Hiszen za-
laiak bírják jobbára – tudjuk – akik a
filoxéra vész után új szôlôket telepíteni
az 1890-es években ide költözhettek.
Ahogy Keresztúrra is néhányan,
ugyanígy és ugyanilyen okból. Amely
település egyébként régi falucska a
déli parton.
A következô folytatásban a mai Ba-
latonfenyvesnek ezt a nyugati szom-
szédját mutatjuk be az 1909-ben
kiadott Balaton-kalauz szövegével.
És a Nagyberekre vonatkozó mon-
datokat. Ezek is külön fejezetrészt
kaptak a könyvecskében.

(Folytatjuk)

Mifelénk: száz éve (3.)
Tavaly tavasszal ért véget azoknak a közelményeknek néhány
részes sorozata lapunkban, amelyeket egy, az elsô világháború
elôtti, 1913-ban szerkesztett útikönyvbôl idéztünk: kommentálva a
régi adatokat. Dr. Meggyes Gyula értesített róla, hogy birtokában
van egy ennél valamivel korábbi bédekker, s az szintén tárgyalja
térségünk nyaralótelepeit, többet között Keresztúrt, Fonyódot és 
– akkor még – Máriatelepet (ahogy fennállása elsô két évtizedében
Balatonfenyvest emlegették s elnevezték). A rendelkezésünkre
bocsátott kiadványból citálunk ezúttal is újabb mondatokat. Most,
a harmadik közleményben ismét a szomszéd városról: Fonyódról
lesz szó. 1909-ben járunk.
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A község
karácsonya
Sok kicsi és felnôtt vett részt te-

lepülésünk karácsonyt, Jézus szü-

letését köszöntô ünnepén. A gye-

rekekek átvehették a közösség

ajándékait, akiket Lombár Gábor,

és plébánosunk, Ify Géza emlékez-

tetett szép szavakkal a család és a

szeretet nélkülözhetetlen örömére

(fotó: Márton László)

Szenteste elôtt
December 22-e, az utolsó tanítási

nap ünnepváró hangulatban telt.

Az elsô órában megajándékozták a

tanulók egymást, az ügyesebbek

saját készítésû ajándékokkal lep-

ték meg társaikat. Ezt követôen a

betlehemi pásztorjáték elevenítet-

te fel Jézus születését. A nap zárá-

saként a játszóházban készítettek

karácsonyhoz kapcsolódó díszeket

a gyerekek. Hintón érkezett a miku-

lás az iskolába. (fotó: Márton László)

Ünnep – szülôk nélkül
December 18-án megtartottuk karácsonyi
ünnepségünket – szülôk és vendégek nél-
kül. Bevallom, nagyon hiányzott a jelenlé-
tük! Nekünk óvónôknek és a gyerekeknek
is. (Nem mertünk ebben a járványos idô-
szakban nyilvánosan ünnepelni, féltettük a
kicsiket.)
Az óvónénik becsületére váljék, hogy
ugyanolyan színvonalas mûsort állítottak
össze, mint amikor a családok is velünk
együtt ünnepelnek. A nagycsoportosok
betlehemes játéka örömöt okozott a kiseb-
beknek és az óvoda dolgozóinak is.
Hatalmas karácsonyfával leptük meg a
gyerekeket és sok-sok új játékkal.
Bízom benne, hogy a következô karácso-
nyunkat együtt tölthetjük!
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Ma reggel is vonatra szállhattak azok
a somogyszentpáliak és imremajori-
ak, akiknek a balatonfenyvesi kis-
vasút jelenti a kapcsolatot a világgal:
a lehetôséget arra, hogy iskolába,
óvodába vagy munkába járjanak.
A keskeny nyomtávú Somogyszent-
pál–Balatonfenyves vonal az utolsó
pillanatban menekült meg.
– Az elszántságon túl az is kellett,
hogy azok az emberek, akik a köz-
lekedési tárcánál, a vasúttársaságnál
és a politikusok közül mellénk álltak,
belátták: itt többrôl van szó, mint a
Balatonfenyves–Somogyszentpál vo-
nalról.
Ez egy olyan turisztikai attrakció,
amit halálos vétek lett volna meg-
szüntetni – fejtette ki Lombár Gábor,
balatonfenyvesi polgármester. – Azt

is nyilvánvalóan tudtuk példázni a
kisvasút táskai és a csisztafürdôi vo-
nalaival, hogy milyen következmé-
nyekkel jár egy esetleges üzemszü-
net – utalt a polgármester arra, hogy
a 2002-ben „ideiglenesen” leállított
táskai vonalon például már a síneket
is felszedték a fémtolvajok.
– Évek óta azon fáradoztunk, hogy
növeljük a kisvasút forgalmát –
mondta Berényi Sándor, Somogy-
szentpál polgármestere. Elmondása
szerint nyáron kiállításokat szervez-
tek, beindult a pinceprogram és a tú-
rák, mindezek miatt pedig egyre több
külföldi szállt kisvasútra Fenyvesen.
– Az utolsó pillanatban hozott mi-
niszteri döntés ellenére persze azt is
minden érintett jól tudja, a helyzetet
legfeljebb ideig-óráig sikerült ren-

dezni. A hosszú távú rendezést
továbbra is az jelentené, ha új meg-
oldást találnának az üzemeltetésre.
A kilencvenes években jött létre az
önkormányzatok és más érintettek
részvételével a fenyvesi kisvasút és 
a mesztegnyôi erdei vasút jövôjéért a
Balaton-Boronka Kisvasút Kht., mely
a megváltozott jogi kereteknek meg-
felelôen azóta nonprofit kft-vé alakult.
– Még ebben a hónapban lesz egy
gyûlésünk, ahol arról is egyeztetünk:
milyen lehetôséget látunk a jövôbeni
üzemeltetésre – tette hozzá Lombár
Gábor, aki utalt arra: a mesztegnyôi
erdei vasút jövôjérôl is mielôbb gon-
doskodni kell, hiszen a tulajdonos
Sefag sem biztos, hogy hosszú távon
fel tudja vállalni a mûködtetést.
Üzemel hát a kisvasút továbbra is, 
de sorsa változatlanul bizonytalan.
De mint tudjuk, a remény éltet.

(forrás: sonline.hu)

Az egykori major vízjogi engedélye
heteken belül lejár. Imremajor helyze-
te nem egyedi, a rendszerek elörege-
désével több hasonló eset okozhat
fejtörést. A gondok lényegében az
egykor „csomagban” privatizált tele-
pek, majorságok közmûvekkel kap-
csolatos anomáliáiról szólnak.
Büdös és ihatatlan vízre panaszkod-
nak az imremajoriak, többségük
hosszú évek óta nem is használja
ivásra, fôzésre azt, ami az otthoni
csapokból folyik. Sokan ballonszám
hozatják maguknak máshonnan a
vizet: rokonoktól vagy éppen az ön-
kormányzati falubusz sofôrjének
segítségét kérve szerzik be azt, eset-
leg tetemes szódaadaggal tankolnak
fel, nehogy a csapból kelljen inniuk.
A helyiek aggályait fokozta, hogy a
közelmúltban az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
(ÁNTSZ) mintát vett az egyik háznál,
melynek eredménye: férgek, véglények
és baktériumok vannak a megenge-
dettnél nagyobb arányban a vízben.
Megkeresésünkre az ÁNTSZ hang-
súlyozta: a látszólag ijesztô mikro-
biológiai fogalmak nem azt jelentik,
hogy a víz egészségre ártalmas, sôt

a mikroszkópos biológiai kifogásolt-
ság ellenére fogyasztható. Ám nincs
kizárva, hogy kórokozók is elszapo-
rodhatnak majd a majorkai vízben.
– Az Imremajorban is észlelt helyzet
általában akkor áll elô, ha pang a víz,
illetve a csô belsô falán kialakuló bio-
film is elôsegíti ezeknek a szerveze-
teknek az elszaporodását. Tekintettel
arra, hogy az ivóvíz nem steril közeg,
bizonyos határig ez természetes.
Ennek ellenére odafigyelést igényel,
ezért is jeleztük, hogy a rendszer 
átmosatására, fertôtlenítésére van
szükség – fejtette ki Jankovics Judit,
az ÁNTSZ regionális közegészség-
ügyi osztályvezetôje.
Igen ám, de a fenyvesi településré-
szen cseppet sem egyszerû megálla-
pítani, hogy kinek milyen kötelessége
van. A majorban élôk ugyanis egy
magáncég kútjából kapják a vizet.
Az egykori állami gazdaság területét
a kilencvenes évek elején privatizál-
ták, a nagybereki gazdaság s benne
a major egy német tulajdonú agrár-
cég birtoka lett.
A helyzetet részben tisztázta, amikor
a lakók pár évvel ezelôtt társasházat
alapítva megvehették ingatlanjaikat,

de Majorka – ahogy Imremajort újab-
ban nevezik – közmûellátottsága az
áram kivételével máig megoldatlan.
Az ötvenévesnél öregebb vízhálózat
elhasználódott, kora és a felújítások
hiánya miatt minden valószínûség
szerint nem csupán átmosatásra,
hanem cserére szorul.
A gazdasági társaság viszont sem-
mire nem kötelezhetô a jogszabályok
értelmében, mint erre Gálosi Zoltán-
né, a Dél-dunántúli Környezetvédel-
mi és Vízügyi Felügyelôség osztály-
vezetôje felhívta a figyelmet. A ha-
tóság azért foglalkozik a fenyvesi
üggyel, mert tisztázatlan az ellátás
jövôje. Három hét múlva lejár a terü-
let vízjogi engedélye, melyet 2009-ig
kapott meg az agráripari cég.
A szóban forgó Hubertus Bt. most
jelezte a hatóságnak, hogy a decem-
beri határidô lejártával kérik vízjogi
engedélyükbôl a major belsô hálóza-
tának törlését. Csató András üzletve-
zetô szerint mindössze arról van szó,
hogy a három évvel ezelôtti eladás-
nak megfelelôen rendezik a helyzetet.
Ôk már nem tulajdonosok, amióta el-
adták az ingatlanokat a társasházi
közösségnek. A gondok bizonyára
ezen a szakaszon vannak a rend-
szerrel, hiszen a cég kútjánál mindig
rendben volt a minta.
A helybeliek az önkormányzattól várná-
nak segítséget, mint azt Antics László,

Kisvasút: tovább a bizonytalanba

Bûzlik az ivóvíz Majorkán
Kétszáz ember ivóvízellátása lóg a levegôben a Balatonfenyveshez
tartozó Imremajorban, a vízügyi hatóság is vizsgálódik.

fenyv_januÆr.qxd  2010.01.05.  13:51  Page 6



2010. JANUÁR KÖZ(SÉGI)ÉLET FENYVESI ÚJSÁG

7

Ultiverseny
December 13-án tartották az Arany
Mókus Vendéglôben (Ecsedi köz)
az immár 12. ultiversenyt.
Eredmény: 1. Tilmann József, 

2. Horváth Tamás, 
3. Táskai Sándor.

A következô forduló január 24-én 
9 órakor kezdôdik. Nevezési díj:
2000 Ft, amely az egytálételt és a
nyereményeket is tartalmazza.
Érdeklôdni Hackli Gyulánál a
30/406-2043, vagy a 85/460-017-es
telefonszámon lehet.

Karácsony elôtt egyeztetést kez-

deményezett a polgármester az

ÁNTSZ, a Hubertus Bt. És az im-

remajori lakóközösség részvé-

telével, ahol közölte: a község az

MNV Zrt.-hez fordul annak tisz-

tázására, hogy a privatizációs

szerzôdés, illetve az azt követô

másfél évtizedben történtek,

mennyiben okolhatóak a kiala-

kult helyzetért.

a Majorka a Balaton-Nagyberekért
Közhasznú Alapítvány képviselôje is
nyomatékosította. Vélekedése szerint
az önkormányzat évek óta átvehetné
kezelésbe a majorkai utakat, ez pe-
dig komoly elôrelépés lenne a víz-
hálózat tulajdonviszonyainak rende-
zésében.
– A helyzetet a regionális hálózathoz
való csatlakozás oldaná meg, de a
leggyorsabb és leginkább költségkí-
mélô mégis az lenne, ha az önkor-
mányzat vállalná a belsô hálózat
felújítását, ami nagyságrendekkel
kevesebbe kerül – mondta Antics
László. Szerinte a javasolt átmosatás
szóba sem jöhet, mert a regionális
szolgáltató közölte, hogy nem vállal-
ná. A nagynyomású tisztítást ugyanis
csak garantált minôségû saját háló-
zatukon végzik el, hiszen egy nem
megfelelôen karbantartott rendszer
nem biztos, hogy kibírja.
Varázsütésre oldhatná meg a helyze-
tet az önkormányzati és a vízgazdál-
kodási törvény, melyek kimondják: a
helyi önkormányzatnak gondoskod-
nia kell a lakók egészséges ivóvízel-
látásáról.

(forrás: sonline.hu)

Holle anyó 

Holle anyó és a télapó címmel zenés színházi produkciót mutatta be a
községháza nagytermében december 3-án a Kincses Színház, melyre
valamennyi balatonfenyvesi óvodást és alsó tagozatos diákot meghívtak
a szervezôk (fotó: Márton László)

Adventi játszóház

Mézeskalács díszeket és csuhé-babákat készítettek december 12-én dél-
elôtt a már hagyományos ünnepváró játszóházra érkezett balatonfenyvesi
gyermekek a községháza nagytermében. A Hidvégi Mária által vezetett
foglakozásról, melyen a szülôk is bekapcsolódtak a karácsonyi díszek
készítésébe – senki nem tért haza üres kézzel (fotó: Márton László)
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Februári számunk lapzártája

január 20., 12 óra

KOCKAVADÁSZAT
E havi rejtvényünk beküldési határideje: január 20. Beküldendô a vízszintes 1
és a függôleges 2. sor. A helyes megfejtôk között Günter Heiken ajándékát sor-
soljuk ki. Decemberi megfejtés: Csendes éj, szentséges éj, Kiskarácsony, Hull
a pelyhes fehér hó. A Bépé BT ajándékát nyerte Somogyi Istvánné, Úttörô u. 92.

– Minden, ami villanyszerelés! Farkas
András – villanyszerelô vállalkozó,
Fenyvesi utca 214., tel.: 30/275-1577,
85/950-314.

– Építési mûszaki ellenôrzést, felelôs
mûszaki vezetést vállalok! Tel.: 70/456-
7216.

– Balatonfenyvesen gyönyörû zöldövezet-
ben 65 négyzetméteres ház nagy kert-
tel, a teljes évben, vagy a nyári szezon-
ban kiadó. Tel.: 20/223-4054.

– OCEAN mélyhûtô szekrény (2001-es, 
6 fiókos) kiváló állapotban eladó. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 20/223-4054

– Tájékozatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
a Magyar Telekom befejezte a hálózat
bôvítését. Ezzel lehetôség nyílt Feny-
ves Bélatelep felôli részén is a hálózat
bôvítésére a nagy sebességû internet
és IPTV szolgáltatásban. További infor-
mációk: Csepregi Endre, tel.: 30/283-
9336, 30/613-7864, Tel./fax: 85/361-810.

– Tanítványokat vállalok – alsósokat, fel-
sôsöket (fôleg matematika, kémia, fizi-
ka) – szakiskolásokat, gimnazistákat
1., 2. évf. (matematika, kémia). – Érdek-
lôdni: 85/361-739 18–19 óra között,
Gálicz Etelka.

– Öntöttvas „KAMINO 6KW-os” üvegajtós
kandalló (3 hónapig használt) eladó.
Irányár: 60 000 Ft.Telefon: 20/559-9828.

– Kerékpárok javítását és felújítását vál-
lalom. Érdeklôdni: Balatonfenyves,
Nimród u. 121. Ezen kívül mindenféle
házkörüli munkát: festést, hidegburko-
lást stb. vállalok. Tel.: 30/693-1783.

– Veszélyes fák kivágása, fûnyírás, kert-
rendezés, takarítás, lakatos munkák.
Tel.: 85/362-151; 30/986-2565.

– Beépített szoba-konyha-fürdôszoba bú-
tor, valamint kiegészítô elemek készíté-
sét vállalom. Várom régi és új megren-
delôim hívását! Rácz Szabolcs 70/297-
5407.

– BÓDI SZÓDA – gázpalack, szódavíz a
legjobb áron. Halász u. 1., hétfôtôl pén-

tekig 8–12 és 15–19 óráig, szombaton
8–12 óra között.

– Kránicz István háztartásigép-szerelô
vállalja automata mosógépek, mosoga-
tógépek, bojlerek, takarítógépek, cent-
rifugák javítását, felújítását. Egy-két
éves automata mosógépek, mosoga-
tógépek eladók és megrendelhetôek.
Tel.: 30/904-4527.

– Rezi Bt. Kegyeleti Szolgálat. Teljeskörû
temetkezési szolgáltatás. Lakás: Feny-
vesi u. 166., tel.: 85/363-995 Ügyelet:
30/474-7049.

– Csokonai 19. szám alatt várjuk kedves
vásárlóinkat! Kínálatunk: friss tôkehús,
baromfi, füstölt áru. Papp és Varga Bt.
85/460-280.

– Tanítványokat vállalok! Alsósokat min-
den tárgyból. Németet középfokig, an-
golt alapfokig, széleskörû számító-
gépes ismereteket (Word, Excel,
Outlook, Internet, Photoshop) felnôttek-
nek, diákoknak egyaránt. Radák Kata,
70/411-2948, radakkatalin@gamil.com

APRÓ

Zárt betûk: Á, O, R, B, I, T, Û, L

Kétbetûsek: AD, ÁM, EB, EB, EÉ,
ER, FI, GK, KK, KK, LA, LÁ, MI, ML,
ÓB, ÔT, PT, PO, RE, SA, TR, ÜT, VE,
ZO

Hárombetûsek: ABO, AKI, ALÁ, ALE,
ÁLA, AMA, ASA, BOR, BOD, BEL,
BôK, ELI, EGÓ, KEL, MÁS, MER,
NOL, NÁD, NEM, ORO, ORR, RAB,
RÁZ, RES, SDB, TAR, TEA, TET,
TRT, VAD, VAS, VET

Négybetûsek: ALGA, ALON, EVET,
IVAR, LAVA, ESTE, ÖLEB, ROMM,
TERE, VALL, VARR, VERS

Ötbetûsek: AROMA, ADONY, EBOLI,
EMESE, NIKOL, ÉVIKE, MONOR,
NAPRA, PARAS, SEKEL, SÓLET,
TAKAR, TEKER

Hatbetûsek: ATIREN, ESARTE,
IBRÁNY, LEVELI

Hétbetûsek: ALIBABA, DARABOS,
ELTALÁL, KEVERÉK, RÁFIZET,
TAMILOK, TEREMTÔ, VERDESÔ

Tizennégy betûs: NIKOLANNIKOLOV
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