fenyvesi_február:fenyvesi_október.qxd 2019.02.08. 12:37 Page 1

BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA

XXVI. évfolyam

Minden önkormányzat törvény elôírta kötelezett-

Tavaly ilyenkor nagy örömmel számoltunk be
arról lapunk hasábjain, hogy történetében elôször
2018-ban lépte át az egymilliárdos határt költségvetésünk. De persze tudtuk akkor is, hogy
ennek a szép számnak olyan vonzata is van,
ami az idei lehetôségeinket nyilvánvalóan korlátozza, behatárolja. Elôre megkaptuk ugyanis fejlesztési pályázatainkra az elnyert összeget, amit
át kellett utalnunk a Magyar Államkincstár Somogy megyei Igazgatóságánál nyitott számlára:
beruházásaink finanszírozását így fedezzük. Ha ezeket a pályázatokon elnyert
összeget levonjuk az 1 milliárd 150 millió forintból, költségvetésünk nettó tartalma
valóban 700 millió forint volt
2018-ban.
Idén 900 millióról indul a
kassza, de ebben még benne van a csapadékvíz elvezetô rendszer kiépítésének
idei költsége, ugyanakkor
nem adhatjuk hozzá azt a
pénzt sem – a jelentôs
összeg 650 millió forint –,
amelyet elnyertünk, s amelyet erre s csakis erre költhetünk el (lapunk 8. oldalán
többet is megtudhatnak költségvetésünknek errôl
az átfutó tételérôl s a felhasználásával kapcsolatos terveinkrôl).
Dolgozunk természetesen költségvetésünk kiadási oldalán is, a község működésének költségei
mellett ezen a soron kell megjelenjen mindaz amit
fejlesztésre, komfortosabb berendezkedésünk
szebbé tételére fordíthatunk 2019-ben.
Úgy látszik az ezekben a napokban a testület elé
kerülô büdzsé számaiból, hogy idén is jut majd a
közösséget szolgáló kisebb-nagyobb lépésekre,
mert az is nyilvánvaló, hogy ahogy a ház körül
munkálkodva, úgy egy település csinosítását,
gazdagítását sem lehet soha abbahagyni. Befejezni.
Soha nem mondhatjuk: készen vagyunk…
(Lombár Gábor)

sége, hogy a tárgyév február tizenötödikéig terjessze be a település költségvetési rendeletének
tervezetét a döntéshozóknak: esetünkben Balatonfenyves képviselô-testületének. A naptár és
a határidôk természetesen arra kényszerítik az
elôterjesztés kidolgozóit, hogy az elôkészítô munkát már jóval elôbb elkezdjük, a munkát ugyanis, a
dokumentum elfogadása után, gyakorlatilag azonnal el kell kezdenünk ugyanis. Már csak azért is
megkerülhetetlen akár hónapokkal a kitűzött határnap
elôtt belefognunk az érdemi
tervezésbe, mert nyilvánvaló, hogy a feladatok egy
része nem ismeri az évhatárokat: hogy pontot tegyünk
egy-egy program végére,
tudnunk kell, milyen összeget használhatunk fel majd
az idei folytatáshoz.
Van persze év közben is
mozgástere a polgármesternek, a testületnek, de csak
és kizárólag a szintén most
napirendre kerülô költségvetési tartalék terhére.
Az elôkészítés során több
lakossági fórumot is szerveztünk annak érdekében, hogy lássuk azokat az
igényeket, amelyekhez szintén hozzá kell igazítanunk a büdzsé idei számait, ezek többnyire sikeresnek mindhatóak. Sajnos a helyi közmeghallgatás idén – mely az önkormányzati gyakorlat
szerint testületi ülésnek minôsül – képviselôink
többségének távolmaradása miatt határozatképtelen volt. Ezen a beszélgetésen mintegy negyven
fenyvesi vett részt. Másnap aztán Kaposváron
harminc, Pécsen, hetven, Nagykanizsán ugyancsak hetven nyaralópolgárunk használta ki jelenlétével, aktív részvételével ezeket a lehetôségeket. A rendezvényekre majd ötven diából álló prezentációt készítettünk a tavalyi fejlesztésekrôl, a
folyamatban lévô munkákról, a jövôre vonatkozó
elképzeléseinkrôl, de beszámoltunk tervezett
nyári programjainkról is.
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FENYVESI ÚJSÁG
A Balatonfenyvesi Turisztikai
Egyesület a 2019-es nyári
szezonra nyelvtudással és
helyismerettel rendelkezô
fiatalokat keres turisztikai
információs irodai, illetve
vízibicikli kölcsönzôi, túra
vezetôi feladatok ellátására.
Jelentkezni önéletrajz leadásával lehet az egyesület irodájában hétköznap 8–16 óráig (Kölcsey u. 14.) vagy a
tdm@balatonfenyvesen.hu
e-mail címen.

KISBÍRÓ
A Könyvtár nyitvatartása:
Hétfô–kedd: Zárva
Szerda–Csütörtök:
10.00–12.00; 13.00–16.00
Péntek: 10–12

Mari-Etta Helytörténeti
Gyűjtemény
Elôzetes idôpont egyeztetéssel
látogatható.
85/887-651 telefonszámon
illetve a
konyvtar@balatonfenyves.hu
elérhetôségeken a könyvtár
nyitva tartási idejében

2019. FEBRUÁR
Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt
háziorvos
Balatonfenyves, Bocskai tér 1.
Rendelési idô:
Hétfô: 08.00–11.30 óráig
Kedd: 08.00–11.30 óráig
Szerda: 11.00–14.00 óráig
Csütörtök: 08.00–11.30 óráig
Péntek: 08.00–11.30 óráig
Felhívjuk Kedves Betegeink
figyelmét, hogy receptírásra
csakis rendelési idôben van mód.
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

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
Január 28–február 3.
Három Királyok Gyógyszertár
Balatonboglár
Február 4–10. Mária Gyógyszertár
Balatonlelle
Február 11–17. Arany Kígyó
Gyógyszertár Balatonboglár
Február 18–24. Isteni Gondviselés
Gyógyszertár Fonyód
Február 25–március 3.
Turul Gyógyszertár
Március 4–10. Magyar Korona
Gyógyszertár Balatonlelle
Ügyeleti idô zárástól az alábbi
idôpontokig:
2019. 01.01–2019.06.30.
H–P: 20.00 óra, szombat: 14.00 óra,
vasárnap és ünnepnapokon
12.00 óra
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KISBÍRÓ

FENYVESI ÚJSÁG

A háború áldozataira emlékeztünk
A II. magyar hadsereg doni katasztrófájára
emlékeztek a Tátika utcai temetôben az általános iskola diákjai és pedagógusai, az intézmények és a civil szervezetek képviselôi. Ebben
az évben is megemlékezett Lombár Gábor polgármester a beszédében a balatonfenyvesi
Szendrôy Kovách Imre tüzértisztrôl, aki megjárta a Don-kanyart, és súlyos traumákkal ugyan,
de hazaérkezett, nem úgy, mint az a százötvenezer magyar katona, aki életét vesztette orosz
fronton. Január 12-én az ô emlékükre gyújtották meg mécseseiket az iskolások, és helyezték el koszorúikat a megjelentek képviselôi.
Az emberi méltóságot tiszteletben kell tartani
minden körülmények között – idézte fel Lombár
Gábor polgármester Földváry Miksa, nyaralópolgárunk, fürdôegyesületi elnök, a katolikus
egyházközség alelnöke, erdômérnök emlékzetét, halála évfordulóján. Földváry Miksát 1945.
január 7-én lôtték agyon a szovjet katonák saját
nyaralója udvarán, anélkül, hogy lehetôséget
adtak volna a védekezésre. Mártírhaláláról
ezért is emlékezünk meg minden évben, hogy
soha ilyen többet ne forduljon elô. Földváry
Miksa emléktáblájánál koszorút helyezett el az
általános iskola vezetôsége, az óvoda, a civil
szervezetek, valamint az önkormányzat képviselôi.
A rendezvényeinkrôl készült beszámolókat az
alábbi linken tekinthetik meg:
https://www.youtube.com/channel/UCJ2pPItJl2
F9k4FxUzHSa0w

Fórumok

Lakossági fórumot tartott Lombár
Gábor polgármester Balatonfenyvesen. Idén is a költségvetés elfogadása elôtt várja a település polgárainak véleményét, javaslatait 2019-re.
A 2018-as eredmények bemutatásá-

val kezdte prezentációját, melynek
hangsúlyos elemei az általános iskola és a sportcsarnok felújítása, a csapadékvíz elvezetés, valamit a fenyves-alsói strand megújulása voltak.
Az idei évben kilencszáz millió forint-

ból fog gazdálkodni a település.
Településfejlesztési tervekkel már a
majd februárban kiírásra kerülô
Magyar Falu program pályázataira
készülnek, valamint a kisvasútfejlesztésre benyújtott sikeres pályázat
megvalósítására.
De nemcsak a fenyvesieknek (illetve
a lapzárta utánra hirdetett imremajori
településrész lakóinak), hanem immár ötödik éve nyaralópolgárainknak
is tart fórumot lakóhelyükön a polgármester. Balatonfenyvesen 5200 lakóingatlan található, tulajdonosaik
legnagyobb számban Kaposvárott,
Nagykanizsán és Pécsett élnek,
ezért ezekben a városokban is meghallgatták az üdülôpolgárok véleményét. A jó hangulatú, párbeszédre
alkalmat adó kihelyezett fórumok
egyedülállóak a maguk nemében,
más települések nem keresik ilyen
módon nyaralótulajdonosaikat.
A tapasztalatok alapján elmondható,
hogy ezeket az alkalmakat várják, szívesen veszik a nyaralótulajdonosok,
és örülnek annak, hogy javaslataikkal
részesei lehetnek Fenyves életének.
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FENYVESI ÚJSÁG

KÖZ(SÉGI)ÉLET

A Magyar Gyermekmentő Alapítvány
ingyenes elsősegélynyújtó tanfolyamot indít,
amelyek a következő témákat érintik:
lázgörcs, fulladás, félrenyelés, mérgezés,
allergia, ütőeres vérzés, magasból esés,
égés, bölcsőhalál.
A gyakorlati rész során fantom babákon
sajátítjuk el az újraélesztés lépéseit.
Időpont: 2019. március 1. 15:00
Jelentkezési határidő: 2019. március 1. 15:00
Helyszín:
Balatonfenyves
(pontos cím még egyeztetés alatt).
Érdeklődni és jelentkezni az
oktatas@mgya.org e-mail címen lehet.
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Az ökumené jegyében
A minden évben a Krisztus-hívôk egységét szolgáló nemzetközi ökumenikus imahéthez idén is
csatlakozott a Fonyód-Balatonfenyvesi Refor mátus Missziói Egyházközség, valamint a balatonfenyvesi katolikus egyházközség is. Fenyvesen a református imaházban gyűltek össze a
katolikus és a református hívek, akik együtt imádkoztak az igazságért, Jézusban formálódó egységükért Halász Noémi fôtiszteletű asszonnyal,
valamint az Igét hirdetô Kiss Zsolt plébánossal.
Az ökumenikus istentisztelet aktuális anyagait
ebben az évben az indonéziai keresztényeknek
köszönhetjük, akik úgy érezték, a központi igeszakasznak választott bibliai idézet helyzetükben
és ínségükben az elevenükbe talál: „Az igazságra
és csakis az igazságra törekedj…” (Mózes ötödik
könyve 16. fejezet, 20. vers).
Az istentisztelet utáni szeretetvendégségben
kötetlen beszélgetés alakult ki a két felekezet
hívei között.
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Egyházak
Szent Erzsébet Egyházközség
Szentmisék rendje:
Árpád-házi Szent Erzsébet
Plébániatemplom:
péntek 17.00 óra
vasárnap 08.00 óra
Szűz Mária Szíve-templom
Balatonfenyves-alsó:
csütörtök 17.00 óra
vasárnap 09.15 óra
Kiss Zsolt plébános
8648 Balatonkeresztúr,
Ady Endre u. 4.
+36-30-973-70-75
b.kereszturpl@hotmail.com
A plébános elérhetô: a fenti
elérhetôségek egyikén, vagy
személyesen a szentmisék után.
https://balatonfenyves.plebania.hu/
https://balatonkeresztur.plebania.hu/

KÖZ(SÉGI)ÉLET

FENYVESI ÚJSÁG

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett adományosztás
(Ruhabörze) idôpontjai 2019-ben:
március 07. (csütörtök) 10:00–12:00, április 04. (csütörtök)10:00–12:00,
május 09. (csütörtök) 10:00–12:00, június 06. (csütörtök) 09:00–11:00,
július 03. (csütörtök) 09:00-11:00, szeptember 05. (csütörtök) 09:00–11:00,
október 03. (csütörtök) 10:00–12:00, november 07. (csütörtök) 10:00–12:00,
december 05. (csütörtök) 10:00–12:00.
Helyszín: 8646 Balatonfenyves, Kölcsey F. u. 30. a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat udvara.
Minden kedves érdeklôdôt – de fôleg a nehéz helyzetben lévô, rászoruló családokat –, várjuk sok szeretettel!
Amennyiben Ön megválna már nem használt, de még jó állapotban lévô ruháitól, bútoraitól, háztartási kisgépeitôl, vagy egyéb holmiktól, kérjük, ne dobja ki
ôket, hanem adományozza a rászoruló családoknak. Adományozás céljából
jelentkezzen a 06202216158-as telefonszámon, vagy a 8646 Balatonfenyves,
Kölcsey F. u. 30 címen személyesen. Szívesen várunk minden felajánlást.
Egy-egy apró adomány is hatalmas segítség lehet a szegény sorsú családok
számára.

Fonyód-Balatonfenyvesi
Református Missziói
Egyházközség
Református Imaház Balatonfenyves
istentisztelet minden vasárnap 09.30;
minden hónap utolsó vasárnapján
úrvacsorás istentisztelet
Halász Noémi lelkész
8646 Balatonfenyves Pozsonyi u. 9.
+36 30/491-7241
halasz.lelkesz@gmail.com
http://vizmellettifa.org/

Gyermekeinkért Balatonfenyves
Alapítvány
Számlaszáma: 11743095-22116000
Adószáma: 19198956-1-14
Kérjük adója 1%-val támogassa
alapítványunk törekvéseit, hogy a
jövôben is segíthessük a fenyvesi
gyerekek táborozásait, kirándulásait, színházlátogatását, egyéb
kulturális és sportprogramjait.
Tisztelettel:
Haszon Zsolt
Alapítványi Kuratórium Elnöke

Balatonfenyvesi Ezüstfenyô
Nyugdíjas Egyesület
várja a felajánlók adójának 1%-át.
Számlaszám: 66900052-10002027
Adószám: 18777750-1-14
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AP RÓ
– 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., telefon: +36
30/387-6573.
– Számítógépek javítását, karbantartását vállalom. Orbán
János +36 70/379-8301.
– Kôműves és burkoló munkát
vállalok. Zrínyi Péter tel.: +36
30/236-1537.
– Legyen tisztában értékeivel!
Nagy tapasztalattal, becsüsi
végzettséggel, helyi lakosként segítek régi tárgyai értékének megállapításában, ér tékesítési 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 30/677-7634.
E-mail: kucko96@vipmail.hu
– Festés-mázolást, hôszigetelést, fűnyírást vállalok. Tel.:
+36 30/951-6569.

HIRDETÉS
– 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
tel.: +36 30/904-4527 Balatonfenyves. Hétvégén is.
– Ezermester javít kerékpárokat, háztartási kisgépeket,
lemezjátszót, videót. Mindig
Tv setabox telepítés, hangolás, beállítás. Csak kisegítô tevékenység elszámoló számlával. Tel.: +36 70/602-5203.
– Gépi földmunka, fuvarozás,
építôanyag kereskedés. Fenyves kft. 8646 Balatonfenyves,
Nimród u. 32 (új temetô mellett) Tel.: +36 30/956-8858,
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 – fahrradReparatur Balatonfenyves
Nimród utca 121. telefon: +36
30/693-1783.
– Nyaralók karbantartása, „Ezermester szolgálat” hétvégén
is: Györei Péter. Telefon: +36
70/300-1984;
gyorei.peter@gmail.com
– Építési műszaki ellenôrzést
vagy felelôs műszaki vezetést,
építési e-naplóvezetést szakmagyakorlási jogosultággal
vállalok: tel.: +36 70/456-7216.

2019. FEBRUÁR
– Házak, apartmanok, irodák,
üzletek, intézmények, társasházak általános takarítását
vállalom Balatonfenyvesen
és környékén. Bakai-Németh
Vanda ev. Tel.: +36 30/8220522; e-mail:
danduska8@gmail.com
– Tanárnô, tanítványokat vállal
matematika, kémia, fizika
tantárgyakból. Telefon: +36
20/540-9433.
– Villanyszerelés, érintésvédelem, villámvédelem,
voltperamper.hu telefon: +36
20/572-9662.
– Bádogozás, vízvezeték-szerelés, fűtésszerelés. Vörös
Gábor. Tel.: +36 30/261-6308.
– Mihalecz Tibor szobafestô,
mázoló. Tel.: +36 70/602-5095;
e-mail:
mihalecz.tibor@freemail.hu
– Takarítást vállalok. Indulásra
és esetleg váltástakarításra.
+36 70/358-7879.
– Balatonfenyvesi mosodánkba
nôi munkatársat keresünk.
Május 1-tôl október 30-ig
2 fô + 2 fô június 15-tôl augusztus 30-ig akár részmunkaidôben, diákok jelentkezését is várjuk. Érdeklôdni az
alábbi telefonszámokon lehet: +36 20/333-7214 vagy
+36 20/954-1631.
Az apróhirdetések közzététele díjmentes, a hirdetések tartalmáért
felelôsséget nem vállalunk!
MÁRCIUSI SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA
2019. FEBRUÁR 20.

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Krizsai Mónika.
Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter).
ISSN 2063-2622 – Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20.
Nyomdai munkák: PV&P Kft. 7400 Kaposvár, József u. 50.
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A faragás nagymestere
Ötvenöt esztendeje, a rövid életű Balatoni Híradó
egyik nyári számában jelent meg ez rövid kis riport,
arról az egyetlen fenyvesirôl, akinek országos híre
volt, egyedül a fenyvesiek közül, azokban a körökben, amelyekben működött, s megmutatkozott.
Mára szinte minden fontosat tudunk már Kálmán
Pista bácsi életérôl, de ez az akkori híradás hézagpótló lehetett.
Mintha valami kedves zene, a természet ôsmelódiája
csendülne ki a tóparti köveken csobbanó balatoni hullámokból. Az idôs népművész. Kálmán István gyakran
kinn ül a fenyvesi paron, hallgatja ezt a zenét, és mintha ez ihletné munkájában. Kis fadarabkákkal a tarisznyájában keresi fel a partot, és néhány óra múlva
művészi remekművekkel tér haza otthonába. Az idôs
népművész itt élte le, szinte szünet nélküli alkotómunkájában az utóbbi öt évtizedet. Máskülönben 56 esztendeje, hogy elkezdte a faragást.
Aprócska juhászbojtár volt, amikor elôször, nyájôrzés
közben faragcsálni kezdett. Maga sem tudta talán, mit
tesz, de valahogy úgy érezte, hogy faragni és faragni
kell. Még a huszadik század elsô évszámait írták, amikor a keszthelyi múzeum igazgatója rátalált a kustáni
pusztán. Ötvenhat forintot fizetett ki a 13 éves kisbojtárnak 13 faragványért.
– Nagy pénz volt. Öt birka ára. Pásztorposztóból csináltattam ruhát a pénzen. És olyan gyönyörű ráncos
csizma is tellett belôle, hogy azt megbámulhatta még a
gróf is. – meséli az idôs népművész. – Akkor értettem
meg, hogy nem kis dolgot csinálok.
Szívesen beszél a múltról, mert sikerült mindig a munkája, a sok tevékeny esztendô emléke örömmel tölti el.
Kiállítást azonban csak a felszabadulás óta rendezhetett. Kapoly Antallal együtt elôször kapta meg az országban a „Népművészet mestere” kitüntetést. Azóta is szüntelenül dolgozik. Nevét külföldön is ismerik. Szovjet
képeskönyvet rak elém, abban is az elsô oldalon találom
a nevét, a fényképe alatt. Egyik legszebb munkája, egy
gyönyörű faragott szék fényképe is szerepel a könyvben.

Kálmán István festett portréja – a család tulajdona,
kölcsöntárgyként megtekinthetô a MARI-ETTA gyűjteményben – Kocsis László fenyvesi rajztanár munkája.
A keretet maga a fafaragás művésze alkotta

Munkái elismerést szereztek a brüsszeli világkiállításon
is. De művészete nem csak a saját faragványaiban él:
13 tanítványt nevelt. A faragás nagymesterének hívják.
Néhány éve rábízták a népművész tehetségkutatást.
Negyven jelentkezôbôl hetet választott ki, és indított el a
„szakmában”. Mindenkit ismer, aki farag. Legutóbb száz
faragványt tettek elé, és mindrôl megmondta, melyik,
kinek a munkája. Még a feleségére is ráruházta a művészetet. Élettársa szintén nép és iparművész.
Székely János, BALATONI Híradó, 1964. július 12.

A kultúra napján
A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva volt a vendégünk dr. Ujkéry Csaba, a Somogy Megyei Bíróság volt elnöke, író, nyaralópolgárunk. A történelmi
regények szerzôjét Lombár Gábor polgármester
mutatta be a megjelenteknek. Az író beszélt a regényeirôl, a korról, melyben játszódnak, valamint
témái személyes kötôdéseirôl is, melyeken keresztül ôt hallgatva betekintést nyerhettünk életébe is.
1985 óta ír, azóta százhúsz novellája és tizenöt
regénye jelent meg. Következô művének témája
Gyula vára 1556-os ostroma, melyet megjelenése
után Balatonfenyvesen is be fog mutatni.

7

fenyvesi_február:fenyvesi_október.qxd 2019.02.08. 12:38 Page 8

FENYVESI ÚJSÁG

KÖZ(SÉGI)ÉLET

Megvalósul egy álom

2019. FEBRUÁR
Úgy emlékszem, hogy mióta a polgárok megbíztak a község vezetésével,
munkám egy jelentôs részét a Kisvasút, forgalmának fenntartása, a védelmében történt erôfeszítések tették
ki. Emlékezzenek csak vissza, volt
olyan idôszak, amikor a hét csütörtökén még nem tudtuk, hogy hétfôn
munkába kell-e állniuk az ott dolgozóknak.
Szerencsére régen túl vagyunk már
ezen, miközben a kezdet kezdetétôl
hangoztattam azt a határozott véleményemet, hogy a táskai és a csisztai
vonal üzemszünete a vonalak megszűnését, megsemmisülését okozhatják.
Ennek ellenére az üzemszünetet
2002-ben tehát maholnap 17 éve
elrendelték. A hatás, következmény
sem maradt el. A táskai vonalon a
síneket felszedték, ellopták. Felmerül
ilyenkor a kérdés, hogy a tulajdonos,
az üzemeltetô megtett-e minden elvárhatót a pálya megóvásáért?
A Kisvasút iránt érzett szeretet, és felelôsségtudat sarkallt, hogy több intézkedést tegyünk megmentéséért, további
üzemeltetéséért. Megalakult a Balaton-Boronka Kisvasút KHT., majd a törvény erejénél fogva átalakult Nonprofit
Kft-vé. Ahogy lehetôséget láttunk,
munkatársaimmal pályázatot készítettünk elô a csisztai vonalfelújítására,
TOP-os forrásból, évekkel ezelôtt.
Nagyszerű érzés volt, amikor néhány
nappal ezelôtt megkaptam az értesítést, hogy a Regionális Fejlesztési
programok Végrehajtásáért felelôs
helyettes államtitkárság vezetôje a
TOP -1.2.1-15-S01-2016-00018 azonosító számú pályázatunkat Balatonfenyves-Buzsák-Csisztapuszta kisvasút fejlesztése címmel 650 millió forint
támogatásban részesült.
A benyújtott pályázat műszaki tartalma: területigénybevétel, vásárlás, pályaépítés, terület elôkészítés, technikai
segítségnyújtás. A pályázat tervezési
költséget nem tartalmazott, mivel a tervezést egy kormánydöntés alapján a
MÁV szakembereinek el kellett volna
már végeznie.
Még február elején megkezdjük az
egyeztetést a projektben érintettekkel.
S kezdôdik a munka nagyobb része, a
tervek, azok engedélyeztetése, annak
alapján a közbeszerzés lebonyolítása,
és a kivitelezés.
Igyekszünk gyorsan, hatékonyan dolgozni, és ezt várjuk el a partnereinktôl,
és akkor valóban a Kisvasút felújítása
nem csak egy álom lesz, hanem egy
olyan fejlesztés, ami a térség turisztikáját gazdagítja.
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