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Harmadik éve tart kihelyezett fórumokat – azokban a
nagyvárosokban, ahonnan a legnagyobb számú üdülô-
tulajdonos származik –, Lombár Gábor Balatonfenyves
polgármestere. Kaposvár, Pécs és Nagykanizsa feny -
vesi nyaralóval rendelkezô tulajdonosait tájékoztatja 
az adott év fejlesztési terveirôl, valamint összegzi az
elmúlt évben megvalósultakat. Nagy sikerük van ezek-
nek a találkozásoknak a nyaralótulajdonosok körében,
ahol elsô kézbôl tájékozódhatnak arról, milyen változá-
sokra számítsanak az adott évben.
Idén, a 400 millió forintos pályázati elôlegen túl, 200 mil -
lió forint állami támogatás és 100 millió forint egyéb
bevétel érkezik az önkormányzathoz, valamint évi 
200 millió adóbevételre számítanak. Soha nem volt
ennyi bevétele Balatonfenyvesnek, a költségvetés ezért
2018-ban valamivel több, mint egymilliárd forint lesz,
ami nagy szó egy kistelepülés életében – mondta
Lombár Gábor. 
Jelentôs, közel 270 milliós pályázati támogatással kez-
dôdne meg a település csapadékvíz elvezetési projekt-
jének megvalósítása az Úttörô, Kossuth, valamint a
Madaras utcák egy részén nyílt és fedett árkok, át emelô
műtárgy kerülnének megépítésre.
A Balaton Fejlesztési Tanácstól támogatást nyertek a
parti sétány kialakítására, a Magyar Turisztikai Ügynök-
ségtôl negyvenmillió forintot a strandok fejlesztésére. 
A strandi fejlesztések látványtervét (lásd illusztráción-
kat) bemutatva a polgármester elmondta azt is, hogy
szükségessé vált a megfelelô wifi-s szolgáltatás le-
hetôségének biztosítása is. Szükséges az utcák felújí-
tása, a település 62 kilométer utcájából negyvenet 

kellene felújítani, ami 350 millió forintba kerülne elô-
zetes számítások szerint. Ez azzal együtt értendô,
hogy a közelmúltban már féltucat utcát sikerült rendbe
rakni. 
A községközpont sem fog kimaradni a fejlesztésekbôl.
A csúnya trafóház helyén teret alakítanának ki, ahol
elektromos töltôkutak is helyet kapnának. A Tinódi utca
egy részét sétálóutcává fogják alakítani.
Tovább szeretnék bôvíteni a csónakveszteglô kapa-
citását. 
A fórumokon elhangzott, a képviselôtestület tervezi,
hogy a Balatonpart utca nemrég lebetonozott alsó
részén fizetôssé tennék a parkolást. Lombár Gábor
elmondta, azért is szeretnek sokan fürödni nyaranta
Fenyvesen, mert nincs belépô a strandra. Ezen nem
kívánnak változtatni, de elképzelhetô, hogy a parkolás-
nak megkérik majd az árát.   
A nyári programok ismertetése során kiemelte a har-
madik alkalommal megrendezésre kerülô veteránautós
találkozót, amelyre idén Török Ádámot is a Minit hívták
meg.  Idén is kiemelt program lesz a május 12-hez kötô-
dô függetlenség napja köré szervezett rendezvénysoro-
zat. A nyári hétvégéken partnertelepüléseink Szé kely -
földrôl és Lengyelországból hozzák el népművészetü-
ket, gasztronómiai különlegességeiket. Ha sonló módon
Nagykanizsa, Pécs és Kaposvár is bemutatkozik egy-
egy hétvége alkalmából.
A fórumok végén Lombár Gábor válaszolt a kérdések-
re, amelyeknek nagyon nagy hányada az utak állapotá-
val és a vasútfejlesztéssel volt kapcsolatos, valamint
lehetôség adódott kötetlen beszélgetésekre is.
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Komplex szôrôvizsgálat 
hölgyek számára
A Kaposi Mór Oktató Kórház Prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda által
szer vezett komplex szűrés során a meghívott nôk mammográfiás szűrés mel-
lett, tüdôszűrésen és nôgyógyászati méhnyakrák szűrésen (citológia) is
részt tudnak venni!
A szűréseken a 45 és 65 év közötti nôk vehetnek részt, akik törôdnek egész-
ségük megôrzésével, és 2 éven belül nem vettek részt mammográfiás szű-
résen.
A szűrés ingyenes, melyre az Önkormányzat által biztosított busszal lehet eljutni!
Jelentkezni lehet a rendelôben személyesen vagy a 85/889-118-as telefonszá-
mon 8-11 óráig (Koponicsné Pék Hajnalka, Hidvéginé Molnár Csilla)
Szűrés idôpontja: 2018.02.26 (hétfô) és 2018.02.27 (kedd)

A MAMMOGRÁFIÁS VIZSGÁLATRÓL
A daganatos megbetegedések okozta halálozások ellen a szűrôvizsgálat
segítségével történô korai felismerés és kezelés a legígéretesebb módszer.
Az emlôrák okozta halálozás Magyarországon az európai országok között is
magas. Évente 7500 új megbetegedést ismernek fel, többségüket elôrehala-
dott klinikai stádiumban; ez mintegy 2400 nô életét követeli.
Bár a szűrés ma Magyarországon minden érintett számára elérhetô lenne,
sajnos kevesen élnek vele. Félnek tôle, vagy nem tulajdonítanak neki jelen-
tôséget, ezért nem árt róla kicsit részletesebben is beszélni.
Az emlôdaganatok – többnyire évek alatt – általában panasz és tünetmentesen
fejlôdnek ki. Az érintettek általában csak panaszok, tünetek észlelésekor for-
dulnak orvoshoz, azonban sok esetben ekkor már sokkal radikálisabb kezelés
szükséges a gyógyuláshoz. 
Az emlôdaganatokat (és az erre a kórképre jellemzô daganatmegelôzô állapo-
tokat) lehetséges és érdemes is szűrni, mert kialakulásuk folyamata ismert, és
viszonylag hosszú ideig – mintegy 3 évig – tünetmentesen fejlôdhetnek, így a
két évente elvégzett szűrôvizsgálattal nagy valószínűséggel felismerhetôek.
A szűrôvizsgálat célja egyrészt a rákkeletkezés számára alapot jelentô daga-
natmegelôzô állapotok felderítése, másrészt a még nem tapintható tumorok
illetve az emlôdaganatok kimutatása, felkutatása az emlôkben.
Minél korábban, minél kisebb méretű tumorokat és elváltozásokat sikerül tehát
kiszűrni és kezelni, annál nagyobb az esély, hogy ezzel a daganat és az átté-
tek képzôdése is megelôzhetô.
A mammográfiás vizsgálat során az emlôkrôl két-két (felülnézeti és oldalirá-
nyú) röntgenfelvételt készítenek, ehhez az emlôket két lap között kissé össze-
nyomják, hogy tisztább felvételeket nyerjenek. Az emlôk összenyomása kelle-
metlen lehet, de nem fájdalmas. Az egész vizsgálat pár percig tart csupán.
További, kiegészítô vizsgálatok nemcsak kóros vagy gyanús elváltozások ese-
tén lehetnek indokoltak, bizonyos szöveti felépítésű emlôk szintén alaposabb
kivizsgálást igényelnek.
Az emlôk lágyrész röntgenvizsgálata képes kimutatni az emlô állományában
rejtetten növô, nem tapintható, akár 3 mm átmérôjű korai rákot is. 
A szűrôvizsgálaton megjelenô nôknek néhány egészségi állapotukkal kapcso-
latos kérdésre is kell válaszolniuk. (Vett-e már részt mammográfiás szűrôvizs-
gálaton? Ha igen, hol, mikor, milyen eredménnyel? Volt-e a családjában az
emlôvel kapcsolatos vagy daganatos betegség?
Vannak-e panaszai a mellével kapcsolatban, mik azok és mióta állnak fenn?
Korábbi, a mellével kapcsolatos panaszai, megbetegedései és azok kezelése).
A szervezett szűrésnek része a családi elôfordulás feltérképezése is. A legtöbb
emlôrák nem familiáris (öröklött), hanem szerzett, úgynevezett sporadikus
daganat, az emlôrákok kialakulásának számos kockázati tényezôje között
mégis a betegség familiáris halmozódása jelenti az egyik legjelentôsebb koc-
kázatot. Familiáris emlôrákról akkor beszélünk, ha emlôrákos beteg családjá-
nak legalább egy egyenes ági (anya, apa, testvér, gyermek) tagjánál ez a
betegség elôzôleg már elôfordult. 

u

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE 

Február 5–11. 
Isteni Gondviselés Gyógyszertár

Fonyód
Február 12–18. 

Turul Gyógyszertár Balatonfenyves
Február 19–25. 

Magyar Korona Gyógyszertár
Balatonlelle

Február 26–március 4. 
Három Királyok Gyógyszertár

Balatonboglár
Március 5–11. 

Mária Gyógyszertár Balatonlelle
Március 12–18. 

Arany Kígyó Gyógyszertár
Balatonboglár

Ügyeleti idô zárástól 
az alábbi idôpontig:

2018.01.01.–2018.06.30.: 
H–P: 20 óra, Szombat:14 óra, 

vasárnap és ünnepnapokon 12 óra

A Községi Könyvtár 
nyitvatartási ideje

10.00–12.00; 13–16.00 óráig
telefon: 85/887-651

e-mail: konyvtar@balatonfenyves.hu

Mari-Etta 
Helytörténeti Gyűjtemény

Kölcsey u. 73. alatt elôzetes 
bejelentkezés alapján látogatható,

idôpontot egyeztetni a Községi
Könyvtár elérhetôségein lehet 
annak nyitva tartási idejében.

Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt

háziorvos
Balatonfenyves, Bocskai tér 1.
Hétfôtôl–péntekig 08.00–11.00  

13.00–14.00 óra között 
elôzetes bejelentkezés alapján

Gyermekorvosi rendelés 
Balatonfenyvesen

Dr. Boldizsár Erzsébet
gyermekorvos

Hétfô: 13.30–14.00 
Kedd: 14.30–15.00 

Péntek: 08.30–09.00 

Fonyódon 
Dr. Boldizsár Erzsébet 

gyermekorvos 
Hétfô: 14.00–15.30 
Kedd: 13.00–14.30 

Szerda: 10.30–12.00 
Péntek: 09.00–11.00

Ügyeleti ellátás
Munkanapokon 16 órától másnap 

reggel 8 óráig, hétvégén és 
ünnepnapokon a nap 24 órájában. 
Cím: Egészségügyi Kht. Fonyód, 

Szent István u. 23. Tel.: 85/360-050
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Földváry Miksára emlékeztünk nyaralójánál, halálának
évfordulóján

A II. Magyar Hadsereg doni katasztrófájának évfor-
dulóján hagyományainkhoz híven a Tátika utcai te -
metôben gyújtottuk meg az emlékezés gyertyáit, és
helyeztük el az emlékezés koszorúit 

Megemlékezések

A Magyar Kultúra Napján

„Ez a nap annak tudatosítására is
alkalmas, hogy az ezeréves örökség-
bôl meríthetünk, és van mire büsz -
kének lennünk, hiszen ez a nemzet
sokat adott Európa, a világ kultúrájá-
nak. Ez az örökség tartást ad, ezzel
gazdálkodni lehet, valamint segíthet
a mai gondok megoldásában is” –
mondta Fasang Árpád zongora mű -
vész, akinek felhívására 1989-ben
ünnepelték meg elôször a Magyar
Kultúra Napját. Azóta is – határon
innen és túl – január 22-én a ma -
gyarság megemlékezik kulturális ér -
tékeirôl. 
Így történt ez Balatonfenyvesen is. 
A Himnusz születésnapját a köz ség -
háza nagytermében ünnepelte a szép
számmal összegyűlt közönség, köz -

tük az általános iskola felsô tagozatos
tanulói, pedagógusok és a község
számos lakója. A rendez vé nyen kö -
szöntôt mondott Lombár Gábor pol-
gármester, aki beszédében kiemelte:
a kultúra kapcsán hajlamosak va -
gyunk csak az irodalomra gondolni,
pedig abba beletartozik a zene, a
képzôművészet, történel münk, ha -
gyo mányaink és nyelvünk ápolása is. 
A ránk hagyott kultúrát pedig meg kell
ôriznünk és tovább kell adnunk a
következô generációnak. Az ünnepi
gondolatok után kö vetkezett a ka pos -
vári Csiky Gergely Színház művé -
szei nek műsora:  Sar kady Kiss János
és Barabás Edit zenés irodalmi
összeállítása. Elô adá suk nagy sikert
aratott a jelenlévôk körében.

Vince-napi kiállítás

Vince napjához kapcsolódva a Keszt -
helyi Balatoni Múzeum vándorkiállí -
tása nyílt meg a Községháza nagy -
termében január elsô hetében „Szô -
lészeti-borászati régiségek Darnay-
Dörnyei Béla nyomán” címmel. 
A kiállítás anyagát Gyanó Szilvia, a
mú zeum néprajzkutatója állította ösz -
sze a keszthelyi múzeum volt igaz-
gatójának jegyzetfüzetben fennma -
radt rajzai alapján.
A vendégeket Lombár Gábor polgár -
mester köszöntötte, a kiállítást Gyanó
Szilvia nyitotta meg, majd a karádi
DióBanda lépett fel és tartott tánc -
házat a részvevôknek. 
A kiállítást követô fogadáson a kéthe-
lyi Kristinus Borbirtok felajánlott borai
voltak kóstolhatóak.
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújítá-
sát, új tetôszerkezetek ácsolását,
fedését, valamint belsô burkolást
és gipszkartonozást, kerti pihe-
nôk, teraszok, kocsibeállók elké-
szítését. Balatonfeny ves, Rákóczi
u. 2., telefon: +36 30/387-6573.

– Számítógépek javítását, karban-
tartását vállalom. Orbán János
+36 70/379-8301.

– Kôműves és burkoló munkát vál-
lalok. Zrínyi Péter +36 30/236-
1537.

– Legyen tisztában értékeivel! Nagy
tapasztalattal, becsüsi végzett -
séggel, helyi lakosként segítek
régi tárgyai értékének megál-
lapításában, értékesítési tanács -
adással, díjtalan kiszállással. Tel.:
+36 30/939-1039 Bó zsing György
Dráva utca 70.

– Pernecz József ács-állványozó,
vállalom régi tetôk felújítását,
belsô tetôterek, falak burkolását,
teraszok, tornácok, autóbeállók,
pavilonok készítését. Tel.: +36
70/347-0951.

– Pári Tamás villanyszerelô válla-
lom: lakóépületek, üzletek és
egyéb gyengeáramú munkálatait!
Ingyenes árajánlat készítés!!
Telefon: +36 30/677-7634 E-mail:
kucko96@vipmail.hu

– Festés-mázolást, hôszigetelést,
fűnyírást vállalok. Telefon: +36
30/951-6569.

– Ha kerttel akad gondja, Schurcz
megoldja! Kertépítés, kertfenntar-
tás, veszélyes fa kivágás. +36
30/432-7073.

– Vízvezeték szerelés, bádogozás,
zöld övezet kezelés. Tel.: +36
30/261-6308.

– Villanybojlerok javítása, tisztítá -
sa, mosógépek, mosogatógépek,
elektromos háztartási gépek ja-
vítása Kránicz István Telefon: 
+36 30/904-4527 Balatonfenyves.
Hétvégén is.

– Ezermester javít kerékpárokat,
háztartási kisgépeket, lemezját-
szót, videót. Mindig Tv setabox
telepítés, hangolás, beállítás.
Csak kisegítô tevékenység elszá-
moló számlával. Tel.: +36 70/602-
5203.

– Gépi földmunka, fuvarozás, építô-
anyag kereskedés. Fenyves kft.
8646 Balatonfenyves, Nimród u.
32 (új temetô mellett) Tel.: +36
30/956-8858, 85/560-142.

– Fenyvesi Peca Pont 8646 Ba - 
la tonfenyves, Vörösmarty u. 43.
www.fenyvesipecapont.hu tel.:
+36 20/258-8600. Élôcsalik, ete-
tôanyagok horgászbotok szerelé-
kek horgászfelszerelések.

– Kerékpár szerviz – fahrrad Re -
paratur Balatonfenyves Nimród
utca 121. tel.: +36 30/693-1783.

– Angol tanítás, érettségire felké-
szítés minden szinten szaktanár-
tól. +36 20/962-2687.

– Nyaralók karbantartása, „Ezer -
mester szolgálat” hétvégén is:
Györei Péter. Telefon: +36 70/300-
1984; gyorei.peter@gmail.com

– Építési műszaki ellenôrzést vagy
felelôs műszaki vezetést, építési
e-naplóvezetést szakmagyakor -
lási jogosultággal vállalok: tel:
+36 70/456-7216.

– Házak, apartmanok, irodák, üzle-
tek, intézmények, társasházak
általános takarítását vállalom
Balatonfenyvesen és környékén.
Bakai-Németh Vanda ev. Tel.: +36
30/822-0522; e-mail: danduska8@
gmail.com

– Balatonfenyves központjában 
75 m2-es emeleti lakrész kiadó,
hosszú távra. Tel.: +36 20/540-
9433.

– Tanárnô, tanítványokat vállal ma -
tematika, kémia, fizika tantár-
gyakból. +36 20/540-9433.

– Zöldterület-gondozás. Somogyi
Zsolt +36 20/360-8504.

– Eladó: zuhanykabin 80×80 cm,
fehér mosdókagyló, csaptelep, für -
dôszobatükör, piperepolc, sa rok -
polc, valamint fürdôszobabútorok.
Mosogatómedence 2-es, nagy

méretű króm. Autóba való gyerek -
ülés. Pehelypaplan 200×140 cm.
Zanussi páraelszívó, szekrénybe
építhetô. Érd.: +36 70/358-7879.

– Eladó Yamaha Elekron E HS-4
zongora, 120 l-es használt vil-
lanybojler. Telefon: +36 20/954-
1631.

– Villanyszerelés, érintésvédelem,
villámvédelem, voltperamper.hu
+36 20/572-9662.

– Takarítást vállalok nyaralókban
indulásra, és váltástakarítást is.
Megbízható, pontos munka. Tel.:
+36 70/358-7879.

– Eladó perzsa szônyeg 2×3 m, hoz -
zátartozó összekötôvel 80×1,5 m,
klasszikus mintával kézi csomó-
zású kerek, 3 m átmérôjű szô-
nyeg bordós árnyalatú. Tel.: +36
20/917-4300.

– Balatonfenyvesi mosodánkba
nyári szezonra nôi munkatársat
keresünk, akár részmunkaidô-
ben. Diákok jelentkezését is vár-
juk. Tel.: +36 20/333-7214.

– Tarokk barátok részére! Sze ret -
nénk tarokkos társaságunkat ki -
bôvíteni. Várjuk az érdeklôdôk
jelentkezését. Érdeklôdés: Zsolt
+36 30/517-2765. 

– Sörözô, kávézó (tekepályával),
Balatonfenyvesen hosszabb idô -
re, berendezéssel kiadó Tel.: +36
30/332-2185.

– Szakácsot, (kezdô is lehet) reg-
geliztetô fôzôasszonyt, 4–6 órára,
a nyári szezonra felveszünk. Be -
rekszálló Tel.: +36 30/332-2185.

– Recepcióst, szoba asszonyt,
nyári szálláshelyre felveszünk
Berekszálló Tel.: +36 30/332-
2185.

– Vegyes piac szervezôt, üzemel -
tetôt szezonra, felveszünk. Feny -
vespiac Tel.: +36 30/332-2185.

Az apróhirdetések közzététele díj-
mentes, a hirdetések tartalmáért
felelôsséget nem vállalunk!

Márciusi számunk lapzártája
2018. február 25.

AP RÓ
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Karate
Idén a horvátországi Samoborban
kezdték a versenyzést a Balaton
Budo fenyvesi karatésai. A magas
indulólétszámú kategóriákban rend-
kívül színvonalas nemzetközi me -
zôny gyűlt össze. Bár érmet nem sze-
reztünk, mindkét versenyzônk helyt -
állt. Ezt bizonyítja a több nyert mér-
kôzés. Hegedűs Julcsi jutott közelebb
dobogóhoz, ô a bronz meccsen
maradt alul. Kiválóan versenyzett
Dömötör Marci is, akinek csak egy
gyôzelem hiányzott ahhoz, hogy a 
40 fôs mezônyben bejusson a leg-
jobb négy közé. Gratulálunk mindkét
versenyzônek a nagyszerű eredmé-
nyért! Julcsi                                                  Marci

A Balatonfenyvesi 
Horgászegyesület hírei
Mennyibe kerül a horgászat idén? 

2018. évi árjegyzék:
Állami jegy felnôtt fogási naplóval 2200 Ft/db
Állami jegy gyermek: ingyenes
Állami jegy 70 éven feletti ingyenes
Horgász igazolvány 550 Ft/db
Fonyódi Egyesületi Tagdíj 2000 Ft/fô
Éves balatoni horgászjegy árak:
Éves balatoni általános felnôtt 60 000 Ft
Éves balatoni általános 65 év feletti 48 000 Ft
Éves általános ifjúsági 14–18. életévig 22 000 Ft
10 napos általános felnôtt 18 000 Ft
10 napos általános 65 év feletti 14 500 Ft
10 napos ifjúsági 7000 Ft
72 órás általános felnôtt 7500 Ft
72 órás általános 65 év feletti 6000 Ft
72 órás ifjúsági 3000 Ft
24 órás általános felnôtt 4000 Ft
24 órás általános 65 év feletti 3000 Ft
24 órás ifjúsági 2000 Ft
Partközeli éves felnôtt 26 000 Ft
Partközeli éves 65 év feletti 21 000 Ft
Partközeli éves ifjúsági 10 000 Ft
Partközeli éves gyermek 14 életévig 1500 Ft
10 napos partközeli felnôtt 7000 Ft
10 napos partközeli 65 év feletti 5500 Ft
10 napos partközeli ifjúsági 3000 Ft
72 órás partközeli felnôtt 4500 Ft
72 órás partközeli 65 év feletti 3500 Ft
72 órás partközeli ifjúsági 2000 Ft
24 órás partközeli felnôtt 2500 Ft
24 órás partközeli 65 év feletti 2000 Ft
24 órás partközeli ifjúsági 1000 Ft

Horgászjegyeket a Balatonfenyvesi Tu risztikai
Egyesület irodájában lehet váltani január 
29-tôl, 08.00–16.00 óra között. Idén már bank -
kártyás fizetésre is lehetôség van. 

A Sportegyesület hírei

Labdarúgás

Január második hétvégéjén Lovasberényben vendégeskedett U11-es
és U13-as csapatunk. Egy több éve ismétlôdô teremtornán vettünk részt.
Ifjú labdarúgóink kicsit megilletôdve léptek pályára, de azért mindkét
napon sikerült egy-egy gyôzelmet is aratnunk. U11-es csapatunk a 7.,
U13-as csapatunk a 6. helyen zárt. A tapasztalatokból mindenképpen
tudunk meríteni, és tudjuk, hogy jövôre jobbak leszünk! Hajrá Fenyves!
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A Gyermekeinkért Balatonfenyves
Alapítvány valamint a Szülôi Mun -
kaközösség támogatásával – még a
múlt évben – két elôadásra szóló
színház bérletet vásároltunk a közép-
sô- és nagycsoportos gyermekeink-
nek. Január 31-én volt az elsô elô -
adás: a Nyakigláb Csupaháj Málé-
száj című mesejátékot néztük meg. 
A fonyódi óvodásokkal közösen él -
veztük az elôadás sokszínűségét – e
két óvoda nagyobb gyermekei töltöt-
ték meg a fonyódi Kulturális Központ
színháztermét. A bábok mellett árny-
játék, ének, zene és maguk a színé-
szek jelenítették meg a történetet,
melyet mindannyian ismerünk – gyer-

mekkorunk kedvenc meséi között
szerepelt. Az apróságok is élvezték a
három testvér kalandos történetét.
Köszönjük a fentebb említett támoga-
tóinknak az élményt valamint az
Önkormányzatunknak, hogy segítet-
tek a gyermekek utaztatásában!

H. Sz.

Négy öt évvel ezelôtt még óriási
mocsarak, nádasok terjeszkedtek
ezen a tájon. Régen a grófok biro-
dalmához tartozott ez a terület is:
négy gróf osztozkodott rajta. Az idô-
sebb emberek sokat mesélnek arról,
milyen mostoha volt itt akkoriban az
élet. Nuznek Ferenc, aki az Eszter -
házy gróf pásztora volt, még jól
emlékszik arra az idôre, amikor az
egész évet kint töltötték a jószág
mellett. Legeltettek a partosabb
részeken, félve kerülgették a lapo-
sabb helyeket. Jaj volt annak az
ártatlan jószágnak, amelyik mégis
betévedt az ingoványba: azon nyom-
ban elsüllyedt, menthetetlenül el -
nyelte a mocsár. Az ember is köny-
nyen ilyen sorsra jutott, ha nem
vigyázott. Nehéz volt eligazodni a
buján nôtt nád-, sás- és gyékényren-
getegben. Mintha csak ôserdôben
éltek volna a pásztorok…
Ha valaki most az ilyenfajta életet
keresné Balatonfenyves határában:
nem találná. Eltűnt a mocsár, a nád,
a sás mint ahogyan eltűntek a grófok
is. Egy hatalmas, majdnem 10 ezer
holdas állami gazdaság létesült
ezen a tájon: a nagybereki állami
gazdaság, amely három üzemegy-

séget foglal magában. Ide tartozik
Imremajor, Pálmajor és Puszta -
szent györgy.  Az imremajori – köz-
ponti-üzemegység gazdasága öte-
zer hold. Területének a Balaton felöli
részén nagy szivattyúház áll. Ide tor-
kollanak azok a vízgyűjtô csatornák,
amelyeket a láp víztelenítésekor
húztak. Ezek kettôs célt szolgálnak:
elvezetik a kártékony vadvizet, de ha
szükség van rá, szállítják az öntö-
zéshez szükséges vizet is. A víztele-
nítés után sem volt könnyű dolog itt
munkálkodni. Eleinte az eke nyomán
a barázdákban felfakadt a víz. A kör-
mös-traktorok elültek. Végül a Szov -
jetunióból kapott lánctalpas Sztali -
nyecek hódították meg igazán ezt 
a területet. Az úttörô növény pedig a
kender volt. Ezt az igen szívós és
értékes növényt vetették elôször a
víztôl elhódított területen. Az ôserdô-
ben levô földön három méter magas-
ra is megnôtt. Utána más olyan
növények következtek, amelyek
szintén bírják a talaj erôs nitrogén-
tartalmát mint a cukorrépa a takar-
mányrépa. Közben az állattenyész-
tés alapját is. Az állatok után kikerü-
lô istállótrágya valóságos kincset
jelentett a még nem teljesen termô-

vé alakított talajon. Ma azonban már
valósággal ontja a termést az azelôtt
évszázadokon át pihenô föld. Az
1949-ben létesített nagybereki álla-
mi gazdaság alig pár év alatt igazi
példaképe lett a szocialista nagy-
üzemi gazdálkodásnak. A balatoni
műúttól elsôrendű bekötôút vezet
Imremajorba, a központi üzemegy-
ségbe. Az út mellett iparvasút vezet
a legközelebbi vasútállomásra. A
gaz daság egész területét iparvasút
hálózza be. Nagy szükség van erre.
Ki gyôzné fogattal elszállítani azt a
rengeteg terményt és terméket, ame-
lyet a gazdaságban évente termel-
nek. Egy-két növény 1953. évi terme-
lési adatait vizsgálva, érdekes képet
kaphatunk errôl. Ezer holdon termel-
tek kendert. A kender holdankénti
átlagtermése 35 mázsa volt, vagyis
350 vagon értékes rostnövényt ka -
pott innen ruházati iparunk. 300 kat.
holdon 600 vagon cukorrépa. 

De nézzük a cukorrépát is
Ebbôl az átlagtermésük holdanként
200 mázsa volt. Háromszáz hold
vetésterületükbôl 600 vagon cukor-
répát szállítottak a cukorgyárba.
Ennyi cukorrépából több mint 100
ezer kiló cukrot gyártanak! Óriási
mennyiség ez. És ezt csupán egyet-
len állami gazdaságnak termelte. De
mennyit termeltek sztahanovista
parcellájukon? Mert ilyen is van a
gazdaságban. A Radák Vincéné mun -
kacsoport vezetô gondjaira bízott 
28 holdas sztahanovista parcellán
elérték a holdankénti 314 mázsás
cukorrépa-átlagot. Radák Vincéné

A decemberi lapszámban tet-
tük közzé, az óvodás gyerme-
keinkért rendezett jótékonysá-
gi bál támogatóinak névsorát.
A felsorolásból kimaradt né -
hány támogatónk, akiktôl
ezúton kérünk elnézést: Ba la -
ton fenyvesi Turisztikai Egye -
sület, Roaming World Utazási
Iroda – Tóth József, Horváth
Balázs és családja valamint
Márton Gyula és családja.
Köszönjük a támogatásukat! 

Hackl Szilvia óvodavezetô

A nagybereki állami gazdaság
A Kincses Kalendárium 1954. évi kötetében jelent meg az alábbi
írás. Abban az elsô esztendôben, amikor már nem a rabok, hanem
munkakönyves mezôgazdasági munkások dolgoztak az állami
gazdaságban. Az illusztrációt Jánosházi Katalintól kaptunk – aki-
nek édesapja itt dolgozott a gazdaságban. Múltunkról olvashatnak
egy, a korra jellemzô stílusban s elôadásmódban.

Színházban jártunk
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és munkacsapatának tagjai határta-
lan szeretettel gondozták a zsenge
növénykéket. Ha valahol hiányosak
voltak a sorok, azt is megtették,
hogy bepalántálták a hiányzó szála-
kat. Nem kisebb szorgalommal
végezték a fejtrágyázást, a kapálást
és a többi ápolási munkát. Külö nö -
sen nagy versengés indult meg a
brigádok között azután, amikor a bri-
gádértekezleten ismertették, hogy
mennyi lesz a terméseredmény után
járó prémium. Radákné és Gelen -
csér Sándorné kapta a legtöbb pré-
miumot. Gelencsér Sándorné a
2400 négyszögölön elért termés-
többlet után 1300 forintot kapott. De
van másik sztahanovista parcella is.
Ezen takarmányrépát termelt Bog -
dán H. József és munkacsapata.
Nálunk még szinte hihetetlen, de a
15 holdas parcellán 9 ezer mázsa
takarmányrépát termeltek, vagyis
holdanként 600 mázsát. A répán
kívül rengeteg takarmányt ad évente
a 850 hold herefüves is. Sok takar-
mány kell az állatoknak. Az állatte-
nyésztésben ugyan még nem ért el
olyan szép eredményeket ez a fiatal
állami gazdaság, mint növényterme-
lésben. De ez nem is csoda. A jó
állatállomány kinevelése hosszabb
idôt kíván.               

Gépesített állattenyésztés                
Az egyik állattenyésztési brigádve-
zetô, Kis Bogdán Gyula magyarázza
el, hogyan javítják állandóan állatál-
lományukat. Az olyan állatok ivadé-
kaiból nevelnek tenyészállatokat,
mind például a Hamis nevű tehenük.

Ennél egyedi takarmányozással
elérték a napi 25 liter tejhozamot. 
A kinevelt tenyészállatokat egyelôre
saját állományuk javítására használ-
ják. Évrôl évre selejteznek. Jelenleg
még alacsony a követelmény: napi 
6 liter. Ha ennél kevesebbet ad vala-
melyik tehén, kiselejtezik. Késôbb
emelik ezt a követelményt 7, majd 
8 literre és így tovább. A fejôgulyá-
sok munkáját gépek könnyítik meg.
Nemrég érkeztek meg a villanyfejô -
gépek. Most már négyen is könnyen
elvégzik ezt a munkát, amit azelôtt
nyolc ember végzett el. Az itatás
sem okoz nagy gondot. Csak egy
csapot kell elfordítani és a víz 
csôvezetékben folyik az állatok elé.
A takarmány betakarítását gépesítet-
ték. Bármerre járunk a gazdaságban,
mindenütt gépek dolgoznak. Érdekes
a kombájnnal való silózás. Kom -
bájnnal takarítják le a kukoricaszárat
és az egyúttal össze is aprítja. Az
összeaprított kukoricaszár a kombájn
mögött haladó nyújtó kocsiba hull és
onnan viszik egyenesen a silóba. 
De látunk krumpli szedô kombájnt,
palánta ültetô gépez, kapáló gépet 
és még sok más gépet, amely mind-
mind az embernek segít. Nem fárad-
ságos robot itt már a mezôgazdasági
munka, hanem valósággal élvezet!    

Fürdôszoba, villany, vízvezeték
Nagy részben azok a munkások dol-
goznak itt máig is, akik az elsô
évben munkára szegôdtek. Miért is
mennének máshová, hiszen a gaz-
daságban mindenük megvan. A gró-
fok egykori cselédei közül ma már

sokan parkettás, kétszobás lakás-
ban laknak. A lakásokban fürdôszo-
ba, villany, vízvezeték. Mintha csak
az újonnan épült budapesti lakások-
ban járnánk. Csupán Imremajorban
eddig 50 családnak építettek ilyen
szép lakást. De épül még több is. 
A kormányprogram egyik fô célkitű-
zése a dolgozókról való gondosko-
dás. Ennek nyomán tizenöten kap-
nak hamarosan Imremajorban csa-
ládi ház építésére hosszúlejáratú
kölcsönt. Messzebbrôl máris olyan 
a nagybereki állami gazdaság köz-
ponti üzemegysége, mint egy kisebb
város. A családi házakkal körülvett
térségen „L” alakban épített gyö -
nyörű kultúrház: 500 személy fér el
benne. Nem messze van hozzá az 
új üzemi konyha. Naponta 8 forintért
reggelit, ebédet és vacsorát kapnak
a gazdaság dolgozói. De van még
más középület is.  Ez a kismagyaro-
ké: a napközi otthon. Nyugodtan dol -
gozhatnak az asszonyok is. Nem kell
fôzéssel bajlódni, nem kell aggódni,
hogy mi lesz a gyerekkel. Óvják a
dolgozók egészségét is. Hetente
orvos jár ki a gazdaságba. Ha az
orvos a helyszínen nem tud segíteni,
azonnal beviszik a beteget a város-
ba, kórházba. A fejlett mezôgazda-
sági kultúrát mutatja itt minden. Ha
idegen vetôdik erre a tájra, hitetlen-
kedve hallgatja Nuznek Ferenc és 
a többi hajdani cseléd elbeszéléseit
a régi világról. A régi helyén ma új
élet virágzik. Korszerű mezôgazda-
sági nagyüzem – a nagybereki álla-
mi gazdaság!

Teszkó Sándor
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