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BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA

XXI. évfolyam

Kiválóink
Önállóságunk kezdetét ahhoz a népszavazáshoz, annak idôpontjához kötjük, amellyel eldönthettük: mi magunk kívánjuk sorsunkat
igazgatni. Ennek a napnak már a 23. évfordulóját ünnepeltük május huszonharmadikán.
Számtalan feladatunk mellett az egyik legfajsúlyosabb a település gyökereinek ápolása, a
településért elhivatottak megbecsülése volt.
Ennek eszközei a nagyjainkról elnevezett közterületek, a település monográfiáinak megjelentetése, és az ünnepi közgyûlésen a kitüntetô címek adományozása. Ebben az évben a
Szent Erzsébet templomban a hálaadó szentmisét követôen került sor az ünnepi közgyûlésen ezek átadására.
A Balatonfenyvesért kitüntetô címet a településen érdekelt, itt lakó, illetve nyaraló zenészek közössége kapta. Tevékenységüket
örömzenéléssel egyiküknek – a koncert
szervezôjének, dr. Hollósi Mihálynak – a nyaralója udvarán kezdték, és innen nôtt ki a
nyári Fenyves egyik legkedveltebb rendezvényévé produkció sorozatuk. Barátok, konzervatóriumi csoporttársak, s a helyi kórus alkotják a Balatonfenyvesi Zenei Kör tagságát:
Baranyai László, Szôdényi Enikô, Farkas
Sándor, Laczó András, Fejes Antal, Fejesné
Pálfy Zsuzsa, Geszthy Veronika, Biczó Gábor,
Biczó Bernadett, Kovácsné Gelencsér Cecília,
Varga István, és a kör vezetôje, dr. Hollósi
Mihály.
A Balatonfenyves Díszpolgára kitüntetô címet képviselô-testületünk 2014-ben a lengyel
partnerkapcsolatunk kialakításában, és mûködtetésében múlhatatlan érdemeket szerzô
Leszek Kulkának, Krotoszyn járás vezetôjének adományozta, aki több mint egy évtizede
ôszinte híve és mûködtetô motorja annak az
együttmûködésnek, amelynek köszönhetôen
gyermekeink (Zeteváralja – Zduny – Balatonfenyves) évente találkoznak valamelyik testvértelepülésen – idén éppen Zdunyban. Tevékenységével sokat tesz Balatonfenyves lengyelországi ismertségéért elismeréséért.
Kitüntetô címet ünnepünkön kihirdettük, de
annak átadására egy késôbb egyeztetett
idôpontban kerül majd sor.
Ünnepünket megtisztelte Roman Kowalski,
Lengyelország magyarországi nagykövete, és
Szász Jenô, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Elnöke.

Átveszik a Zenei Kör kitüntetéseit
Fotó: Márton László
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Mindig a víz az úr…

… fôként akkor amikor van belôle
szépen! Esztendôk óta folyik a Balaton vízszintjével kapcsolatban a
huza-vona, mondhatni kísérlet. Nevezetesen, hogy mekkora vizet képesek a part menti települések nagyobb
káresemény nélkül még elviselni.
Folyik mégpedig úgy, hogy közben a
tó szabályozási maximuma a siófoki
vízmérônél hivatalosan 110 cm lehet(ne), ha a vízszint magasabb, ki
kell(ene) nyitni a Sió zsilipjét.
A tény, hogy ennek ellenére a Balaton vízszintje hónapok óta messze
magasabb a hivatalosan szabályozottnál (ma éppen 123 centiméter az
átlag), s volt már 130 centiméter felett is.
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Ezzel önmagában nem is lenne baj,
hiszen mindnyájan tudjuk, ha a tóban
sok a víz, az tisztább, ôszre is megfelelô vízmennyiség marad, nem kell
félni az esetleges algavirágzástól.
A problémát a magas víz s az
erôsebb szeles idôszakok együtt jelentkezése okozza, ahogy azt mostanában meg is kellett tapasztalnunk.
A néhol 120 km/órás szél egy méteres hullámokat vetett, a part menti
területeket elárasztotta a Balaton
vize. Volt is ebbôl nagy rohangálás,
Vízügy, Katasztrófavédelem, éjszakai
helyszíni bejárás, védekezés. Ami
– valljuk be – lehetetlen, hisz a tó vize megbillent, így nálunk a strandok,
de a parti, part közeli ingatlanok jó
része vagy azok egy része is víz alá
került. Fonyódon több mint tízezer
homokzsákot használtak fel az Árpád
part ingatlanainak megvédésére, véleményem szerint nem sok sikerrel.
Mi a Balaton utcánál, és a Noszlopy
utcába raktunk ki néhány száz zsákot. Szerencsénk, hogy a vihar nem
csavart ki fákat, bár néhány áldozatául esett az ítéletidônek. Ahogy a
szél csendesedett, a víz is visszatért
a mederbe, és csak ekkor tudtuk felmérni, hogy milyen károkat okozott.
A partvédelem egyes részein annak
járófelülete megbillent, a néhány éve
sok pénzért megépített lídóknak új
nyomvonalat tûzött ki a tó, a sétány
teljes felhomokozását elmosta a víz.
Tízmilliókba kerül a helyreállítás,
amihez szeretnénk, ha mód lenne erre, állami támogatáshoz jutni. Miközben pályázunk a parti sétány felújítására a BFT-nél (Balaton Fejlesztési
Tanács), miközben az egész Balatonra idén 80 millió forint áll rendelkezésre, ami bizony nagyon kevés.
Tesszük a dolgunkat, állítjuk helyre
az idôjárás és a víz ütötte sebeket,
igazán jó lenne, ha azok is részt vállalnának ebben a munkában, akik a
magas víz által okozott problémákat
úgy gondolják kezelni, hogy nem
vesznek tudomást a negatív következményekrôl.
Mi lesz ha szeles lesz a nyár, és még
néhányszor meglátogat bennünket
a tó?
Egy ilyen alkalom után legalább egy
hét kell a helyreállításra, az anyagiakról nem is beszélve. Ez a turisztikai
bevételkiesés nem lehet Balatonfenyves saját vesztesége!
Lombár Gábor
Fotó: Márton László
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Gyermeknapon

Igazi játszótérré alakult át a Kulturtér (volt Kertmozi) egy része május 24-én a
balatonfenyvesi gyermeknap alkalmából. A délután három órakor kezdôdô rendezvényen a játékok mellett Törpekaland címmel zenés meseszínház, Swans
Balett- és Tánciskola balatonfenyvesi és nagykanizsai csoportjainak bemutatói, valamint Rosta Géza gyermekmûsora szórakoztatták az apróságokat.
(Fotó: Márton László)
Regi néni. Családomnak három generációja is így tanulta megszólítani.
Megkérni, hivatkozni rá, beszélni róla, kérdezni tôle. A Regi néni. Így, határozott névelôvel emlegetve, ha szóba került. Soha nem a teljes nevén –
Bácsfalvi Ferencné (néhány éve özvegy Bácsfalvi Ferencné). Csak így, egyszerûen, becézett keresztnéven. Éppen úgy, ahogy saját szûkebb családunk
bármely tagjának kijár a bizalmas fordulat. Nagynéniknek, nagybácsiknak,
gyerekeknek, unokáknak, keresztmamának, unokaöccsnek. Pedig „csak” a
szomszédunk volt.
A jó szomszéd. Mert ilyen is van. Kivételes szerencsénk, hogy nekünk is
van. Volt. És most, mint saját családunk tagját gyászoljuk, és emlékezünk rá.
Elfogytak sok évtized alatt, lassan-lassan elfogynak körülöttünk mind a
szomszédok.
Nem szólít meg a drótfonatos kerítéshez lépve mostantól az utolsó régi
szomszéd sem már, hogy elmondja, mi történt azóta, hogy nem jártunk Fenyvesen. Hogy hogyan telt a tél. (Egyre nehezebben.) Hogy átnyújtson egy tál
süteményt, vagy megkérdezze, kell-e kapor, káposzta, gyümölcs. Hogy megmutassa csodálatos és nagy figyelemmel gondozott virágait. Hogy beszámoljon arról, mit intézett a vízvezeték szerelôvel a nevükben és helyettünk.
Nincs többé, aki napos tavaszi napokon kinyissa az ablakunkat, hogy a nyaraló kellemes környezettel fogadjon, ha megérkezünk. Aki riasszon, ha történik valami, ami a javainkat és dolgainkat fenyegeti.
Önzô az ember! Azt emlegetjük, sajnáltatva magunkat, és rágva a kérdést:
mi lesz velünk nélküle most már és ez után?
Talán megértené. Határozott, szilárd jellemû, intelligens asszony volt. Ha panaszkodott is néha saját egyre romló állapota miatt, nem sajnáltatta magát.
Az utolsó hetekig ellátta élete körül a dolgokat. És körülöttünk. A született
háziasszony minden képessége teljességének birtokában. Szomszédunkként, bô negyven éven át.
Egyetlen életébôl sokat, nagyon sokat adott nekünk. És másoknak is. Éreztük mindig, most még élesebben, pontosabban tudjuk. Békességgel a lelkében köszönt el a világtól. Sorsa a mi sorsunk. Mindnyájunké. Öröksége önmaga. Megôrizzük, amíg emlékezünk, amíg megengedi az életünk, s emlékezhetünk rá. Ezért aztán nem is köszönünk el, Regi néni! Velünk marad.
(Buza) Péterrel és családjával.
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HIRDETÉS

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az elmúlt napokban az E.On Dél-dunántúli áramhálózati Zrt.
megbízása alapján egy vállalkozó megkezdte a szabadvezetékeket a megengedettnél jobban megközelítô fák, cserjék
gallyazását. A magáningatlanokon található fák ágait az
ingatlanon hagyják. Kérjük, hogy az Önök ingatlanán maradt
ágakat a közterületekre csak a kötelezôen igénybeveendô
zöldhulladék szállítás rendje szerint szíveskedjenek kirakni.
A zöldhulladék szállítása 2014. április 1–2014. október 31. között
minden második szerdán valamint 2014. november 27-én fog
történni. Fontos a szállítási napok betartása, melyeken a zöldhulladék kizárólag zsákokban, vagy kötegekben helyezhetô ki.
Lombár Gábor
polgármester
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Egészségnap
az iskolában
Május 9-én reggel a csengôszó nem
órákra, hanem megemlékezésre hívott bennünket. Névadónk, Fekete
István alakját, munkásságát idéztük
fel, majd tisztelegtünk osztályonként
egy kis virággal emléktáblája elôtt. Itt
került sor a rajzpályázat eredményhirdetésére is. Az ezt követô órák
sem a megszokott módon zajlottak,
ugyanis az egészséges életmód jegyében töltöttük azokat. Az alsósok a
parlagfû ártalmas hatásaival ismerkedtek, illetve Hegedüsné Jóba
Enikô gyógyszerész vezetésével
egészségmegôrzô tornát tanultak. A
felsôsök mentálhigiénés és drogprevenciós foglalkozáson vettek részt,
melyeket meghívott szakemberek
tartottak. Majd az egész iskola az udvarra vonult, ahol Szilágyi Eszter
zumbatanár jól megmozgatta a kicsiket és a nagyokat. Volt, akinek jobban
ment, volt, akinek kevésbé, de mindenki élvezte. Ezt követôen került sor
a mûfüves pálya átadására, melyre
különleges vendéget is meghívtak.

Halmosi Péter focista tisztelt meg
minket a jelenlétével, akit a gyerekek
csodálva figyeltek. Ezután sportprogramok következtek: foci- és métamérkôzések, karatebemutató. A napot a
tanár-diák méta zárta. A szülôi munkaközösség tagjai egész délelôtt
zöldség- és gyümölcsfalatkákkal, ás-

ványvízzel, gyümölcslével kínáltak
minket. Köszönjük a sok finomságot
Ország Sándornénak, Ágoston Tibornak (Pilsner Halnagykereskedés),
Stamler Józsefnek, Balatonfenyves
Önkormányzatának.
Dömötör Rebeka Szilvia,
Pucskó Rozi Zselyke

A KLIK Fonyódi tankerületének vezetôje köszöntôjében hangsúlyozta intézményük és a település vezetése
közötti jó partneri kapcsolatot, melynek köszönhetôen színvonalasan és
eredményesen tud mûködni a Fekete
István Általános Iskola.

Az avatóünnepséget követôen folytatódtak a már reggel megkezdôdött
sport és egyéb játékok, mivel az intézményben erre a napra egészséges életmód jegyében sportnapot
szervezett az iskola vezetése.

Mûfüves pályával
gazdagodtunk
Lombár Gábor polgármester, Farkasné Szabó Ildikó tankerület vezetô és
Halmosi Péter premier ligás múlttal
rendelkezô harmincötszörös válogatott labdarúgó, kétszeres magyar bajnok, a szombathelyi Haladás játékosa vágta át a szalagot.
Ünnepélyes keretek között adták át
május 9-én délelôtt Balatonfenyvesen a Fekete István Általános Iskola
udvarán a Magyar Labdarúgó Szövetség által támogatott 12 × 24 méter
játékfelületû mûfüves pályát.
A 13 millió forintot meghaladó beruházáshoz, mely szinte rekordidô
alatt, professzionális színvonalon valósult meg, közel 4 millió forint önrészt biztosított a község önkormányzata – mondta el az átadó ünnepségen Lombár Gábor polgármester.
Örömmel állok itt és veszek részt a
mai pálya átadáson. El kell mondanom, hogy a tankerület területén ez
az egyetlen átadásra alkalmas mûfüves pálya van – jegyezte meg az ünnepségen Farkasné Szabó Ildikó.
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APRÓ
– Naphal büfé – megnyitottunk! Szeretettel várjuk kedves vendégeinket:
frissen sült halak, hamburger, gyros,
óriáspalacsinta, Balatonfenyvesi lakosoknak, amennyiben felmutatják
lakcímkártyájukat június 1–30. között
10%-ot biztosítunk.
– Kürtöskalács
Balatonfenyvesen!
Helyben sütött, ropogós kalács, hagyományos recept alapján. Júniustól
várjuk kedves vendégeinket a Vachot
S. utcában.
– Nôi kerékpár eladó! 30/393-5300
– Eladó esztergagép sok alkatrésszel,
dinamó hegesztô, jobb hátsó Suzuki
ajtó Tel.: 20/247-6566
– Olasztanítás, olasz tolmácsolás, fordítás Tel.: 30/472-8704,
e-mail: tundeneszmenyi@gmail.com
– 4 db-os mogyorószínû szekrénysor
nagyon jó állapotban költözés miatt
sürgôsen eladó. Irány ár: 25 000 Ft.
Közép út 255. Tel.: 30/549-4851
– Lakható présház szôlôvel, gyümölcsössel a kisvonat mentén Hátihegyen eladó. Villany, kútból vezetékes víz, cserépkályha, kemence, garázs és melléképület is tartozik az
épülethez. 30/957-3170
– A Bereki Tekepálya, Sörözô, kávézó
kiadó! Érd.: 30/332-2185
– „Garázsvásár” Háztartásomban feleslegessé vált, jó állapotú használati tárgyakat (heverô, bojler, mosogatótálca, fagyasztószekrény, szerszámok, asztal, szék, irodai felszerelések, ruházat, ezer apró cikk, stb.)
amíg a készlet tart-kiárusítom. Helye: Nimród u. 97. Idôpont: szombat–vasárnaponként. Tel.: 20/4574520
– Kiadó, jó állapotú vízparti házat (legalább 2 hálószobával) keresünk:
július10-tôl augusztus 31-ig vagy
augusztus hónapra. 20/984-0154
– BÔRMÛVES – Egyedi elgondolású
tárgyak kivitelezése, bôrbôl készült
tárgyak javítása, reprodukálása. Elérhetôség: 30/323-8575
– Olajradiátor 11 tagú eladó. Ár: 6000 Ft.
Tel.: 0620/346-8994
– FÛNYÍRÁST és elgazosodott telkek
rendbetételét, valamint egész éves
gondozását vállalom. Tel.: 30/9293819

HIRDETÉS
– TOTO–LOTTÓ és egyéb szerencsejáték a Nemzeti Dohányboltban
(ZSOLI Szupermarket) Piazza D’oro
kávé, capuccino helyben fogyasztásra és elvitelre is.
– SVÉD MASSZÁZS Frissítô svédmasszázs képzett masszôrtôl. A hét
bármely napján, akár saját otthonában. Hívjon bizalommal és segítségemmel frissüljön fel testileg, lelkileg. 30/513-7804
– KIADÓ NYARALÓT KERESEK!
85/361-604, 20/404-3733, 70/2728915, 30/351-7165
e-mail: karolyi.eva@freemail.hu
– Díszburkolat/viacolor lerakása, öntözôberendezés kiépítése, füvesítés,
fûnyírás, sövényvágás, vakondrács
lerakása, fakivágás, gyepszellôztetés, gépi és kézi földmunka. Tel.:
70/772-9554.
– KIADÓ, SZÍNVONALAS NYARALÓHÁZAKAT KERESÜNK. Tel.: 30/5447189.
– „KUKAC KERT SZERVIZ!” Szakembertôl kertgondozás: ingyenes kiszállás, szaktanácsadás, füvesítés,
ültetés, metszés. Nagy László,
20/500-7484.
– Villanyszerelés, antennaszerelés,
UPC-antenna szerelés, kamerarendszerek, riasztórendszerek, garázsajtók, kapunyitó motorok. Tel.: 85/560140, F.: 85/560-141 M.: 30/941-8106,
nemethvill01@gmail.com
– Vállalok új és idôszakos villamos felülvizsgálatokat magánszemélyek,
üzletek és vendéglátó egységek számára. Profilom: erôsáramú berendezések vizsgálata, érintésvédelmi mérése, EPH bekötések, villámvédelmi
felülvizsgálatok, minôsítô iratok készítése, szükség szerint hibajavítás,
villanyszerelés kivitelezés, valamint
munkavédelmi és tûzvédelmi tevékenységek. Elérhetôség 30/9072911 wargavill@gmail.com
– Vitorlás csónak, vízi sportszer javítását vállalom. Ugyanitt eladó egy
22-es Yole vitorlás hajó. Tel.: 30/7698657.
– ifj. 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.:
30/387-6573.
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– Mosógépek, mosogatógépek, villanybojlerek, elektromos fûnyírók,
egyéb háztartási gépek javítása!
Kránicz István Tel.: 30/904-4527
– Veszélyes fák kivágása, fûnyírás,
kertrendezés, takarítás, lakatosmunkák. Tel.: 85/362-151, 30/986-2565.
– MINDEN AMI VILLANYSZERELÉS!
Farkas András villanyszerelô Lakások, házak, irodák, üzletek, mûhelyek villanyszerelése. Fogyasztásmérô helyek készítése. ÉVÉ felülvizsgálatok. Telefon: 30/275-1577,
farek01@gmail.com Balatonfenyves,
Fenyvesi u. 214.
– Tanárnô tanuló felkészítést vállal
fôleg matematika – kémia – fizika
tárgyakból. Tel.: 70/541-3042
– Számítógépek javítását, karbantartását vállalom. Orbán János 70/3798301
– Mûanyag nyílászárók beépítése!
Kérjen árajánlatot! Dallos Építôanyag kereskedés 85/363-226
– Redôny értékesítés, szereléssel
együtt is. Alumínium hôszigetelt,
mûanyag, szúnyoghálóval is. Dallos
Imre építôanyag kereskedô. Balatonfenyves, Nimród u. 35/2 Tel.:
85/363-226
– Angol tanítás minden szinten, érettségire és nyelvvizsgára való felkészítés szaktanártól Fenyvesen. Tel.:
20/962-2687
– Mindig-tv, parabola antennák, számítástechnikai- és telefon hálózatok
építése és karbantartása, javítása:
Kolviamár Kft. Kolip Zoltán 20/2472343
– Kômûves és burkoló munkát vállalok. Zrínyi Péter 70/334-9402
– Férfi munkát vállalna kötetlen munkaidôben, de a kötött is megoldható.
Kerti munkák, szoba-, kerítésfestés,
kerékpárszerelés, ház körüli munkák, kisebb kômûvesmunkák. Tel.:
30/693-1783
– Gitta Fodrászat (férfi, nôi, gyermek)
és körömkozmetika (manikûr, pedikûr, mûköröm) szeretettel várja vendégeit Balatonfenyves, Vörösmarty
u. 15. szám alatti üzletében (a virágbolt mellett). Bejelentkezés: fodrászat 30/321-4146, körömkozmetika
30/716-3258
Az apróhirdetések közzététele díjmentes, a hirdetések tartalmáért felelôsséget nem vállalunk!
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KÖZ(SÉGI)ÉLET

Táncosaink a nagyszínpadon

A Fonyód–Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ értesíti a lakosságot, az adomány osztás
idôpontjairól Balatonfenyvesen:
június 12. (csütörtök)
9:30–11:00,
augusztus 28. (csütörtök),
9:30–11:00,
szeptember 18. (csütörtök)
9:30–11:00,
október 16. (csütörtök)
9:30–11:00,
november 13. (csütörtök)
9:30–11:00,
december 04. (csütörtök)
9:30–11:00.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy akinek jó állapotban lévô, még használható, tiszta, számára már értéktelen, megunt ruhái, cipôi, könyvei,
játékai, edényei, egyéb használható
eszközei vannak, hozza el szolgálatunkhoz, hogy adományba kioszthassuk a rászorulók között.
Balatonfenyves, Kölcsey u. 30.,
85/362-501, 20/380-3701
Köszönjük a segítséget!

A Községi Könyvtár
nyitva tartási ideje
Hétfôtôl, péntekig:
10–12, 13–16 óra
telefon: 85/560-330
e-mail: konyvtar@balatonfenyves.hu

Júliusi számunk lapzártája
június 20., 12 óra

FENYVESI ÚJSÁG
Megalakulásának 15. jubileumát ünnepelte vasárnap a Swans Balett és
Tánciskola Nagykanizsán. A kezdetben 10–15 fôs kanizsai csoport létszáma a becsatlakozott csurgói, fonyódi és balatonfenyvesi táncosokkal
együtt mára már 150 fôre duzzadt.
A csoport régi és jelenlegi tagjai
– óvodások, iskolások és felnôttek –
2 órás mûsort adtak 2014. május
18-án vasárnap délután a nagykanizsai Hevesi Sándor Mûvelôdési Központban, ahova Pulainé Snuki, a
tánciskola vezetôje a fenyvesi tánccsoport is meghívta. Balatonfenyvest
Fehér Dóra, Kemény Zsombor, Nagy
Veró, Rózsahegyi Nikolett, Sáfár
Zsófia és Sólyom Diána képviselte
„Tánclánc” címû produkciójukkal.

Kísérletezés a laborban

A fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban egy modern természettudományos laboratóriumot alakítottak ki a TÁMOP-3.1.3.-11/2-2012-0047 „Legyél te is természettudós!” – Laborfejlesztés projekt keretében, ahol egyszerre 36 tanuló
vehet részt fizika, kémia, földrajz illetve biológia órán, hozzájárulva a természettudományos tantárgyak magas fokú elsajátításához. Szerencsére nemcsak a gimnázium tanulói használhatják a labort, hanem a környékbeli 11 általános iskola diákjai is élvezhetik a kísérletezés örömét és mélyíthetik el ismereteiket. Mi is fantasztikus élményekre tehettünk szert a 7. és a 8. osztályos
társaimmal, amikor április 29-én bejuthattunk a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumának újonnan elkészült laboratóriumába. Reggel nyolckor busszal indultunk és izgatottan vártuk a kísérletezést. Két tantárgy világába kaphattunk
betekintést, a biológiába és a fizikába. Biológián megismerkedtünk a sztereomikroszkoppal és az összetett mikroszkóppal Joó Tamás bácsi segítségével,
megvizsgáltunk különbözô dolgokat, mohát, kisebb rovarokat. A fizikán az
elektromosságot teszteltük Balogh Tünde néni utasításaival, így megvizsgáltuk
a soros és párhuzamos kapcsolás tulajdonságait, hogy melyik anyag vezetô
illetve szigetelô. Készítettünk elektromágnest és kísérleteztünk is vele. Nagyon
jól éreztük magunkat, hiszen gazdag tudással térhettünk haza. Reméljük máskor is lesz ilyen élményben részünk!
Harmath Klaudia
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Máriatelep
A Borászati Lapok 1893. évi folyamának decemberi száma adja hírül a fôvárosi szôlô- és borgazdasági tanfolyam balatonmelléki
tanulmányútjának tapasztalatait.
Egy bizonyos Tóth Károly nevû
hallgató tudósítása bevezetôjében
az egész szôlôtelep területével,
használatának módjával kapcsolatban közöl számunkra nagyon is
érdekes adatokat. Ez ugyanis az
az akció, amelynek Balatonfenyves a megszületését köszönheti.
A diákokat kísérô Széchenyi Imre
gróf feleségérôl nevezték el
ugyanis a filoxéra utáni idôszakban kezdeményezett homokszôlôtelepítési terület centrumát

8

Máriatelepnek, az itt gazdálkodni
kezdô zalai szôlôsgazdák. Vasútállomása a mai fenyvesi állomás.
A sívó homok így változott át kulturtájjá, szabályos-szép soraival
a tôkéknek, pincékkel – amelyek
utóbb, évtizedek alatt már nem
csak a gazdálkodást segítô épületekként, hanem nyaralókként is
funkcionáltak. Idôvel pedig a
szôlôk el is tûntek, szinte nyomtalanul, a Boglártól Keresztúrig terjedô „szakaszokról”, a kimért
szôlôtáblákról.
Mindezt a Fenyves történelme
iránt érdeklôdôk persze régen
tudják. Pontosabban szólva egzakt módon azóta, hogy több mint
húsz éve megjelent jelen sorok
szerzôjének könyve, kismonográfiája községünk születésérôl és
egzisztenciája elsô évtizedeirôl.
A kötet – amely már régóta elfogyott – most újranyomva ismét
megjelent, a BALATONFENYVES – fejezetek egy nyaralótelep
életébôl – megvásárolható a Polgármesteri Hivatalban.
Ez a most ide idézett korabeli beszámoló annyival mond többet
annál, mint amit eddig tudtunk,
hogy a szôlôtelepítés fajtáit is
megnevezi. Így most már hitelesen leírható a fajtatérkép is.
Máriatelepen, azaz Fenyvesen
fôleg az Olaszrizling, a Zöldszilváni, az Ezerjó, a Nagyburgundi
(azaz a Kékfrankos) váltak be a
termesztésben.
Ha egyszer netalántán Fenyves
valamiféle történelmi szôlôskertrekonstrukcióra határozná el magát, megvan immár a kotta
hozzá…
Buza Péter

