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Különleges esztendô az idei.
A rendkívüli események a nyáron
az idôjárás kiszámíthatatlanságát
mutatták. Június elejétôl számítva
három hónap alatt a statisztikákat
készítôk szerint 72 esôs nap volt,
ilyesmire nem emlékeznek a koro-
sabb fenyvesiek sem. Rendkívüli
volt az idei év abban is, hogy
most, az ôszivel három választás
során adhattuk le a voksainkat.
Áprilisban parlamenti képviselô-
inkre, májusban az európai uniós
képviselôinkre, s most, október
12-én a helyi önkormányzati
képviselôkre, polgármesterekre, a
megyei közgyûlések tagjaira. Az
októberi fontosságát hangsúlyoz-
ta minden jelölt, kiemelve, hogy
most lehet a következô öt esz-
tendôre eldönteni, kik képviseljék
a helyi közösségeket.
Nálunk hárman indultunk a pol-
gármesteri tisztségért (közülük
két ellenfelem képviselônek is), s
21 képviselôjelölt adta le határ-
idôre az ajánláshoz szükséges
aláírásokat. A kampány hangvé-
tele négy esztendôvel ezelôtt
elképesztôen durva, megdöbben-
tôen személyeskedô, ezzel együtt
Fenyves-ellenes is volt. Szeren-
csére ebben az esztendôben
mondhatni kulturált formában,
egymást tiszteletben tartva a sa-

ját programok népszerûsítésére
koncentrálva zajlott. Szórólapok,
plakátok,  kampány gyûlések, me-
lyeket kölcsönösen látogattunk,
ahol igyekeztünk népszerûsíteni
saját elképzeléseinket, emlékez-
tetni Önöket az elmúlt választási
idôszakok eredményeire. Volt per-
sze most is egy olyan közösségi
oldal, amely négy évvel ezelôtti 
videókkal, képekkel igyekezett 
lejáratni – ugyanaz a kör próbál-
kozott ezzel, amely az elôzô vá-
lasztási idôszakban is sok kárt
okozhatott Balatonfenyvesnek.
Mondhatjuk, ez még belefér a vá-
lasztási csatározásokba, de szá-
momra mégis elfogadhatatlan,
hogy valaki ellen hadakozva még
azt a települést is feláldozzuk,
ahol élünk, és boldogulni szeret-
nénk, hogy valótlanságokat tény-
nek álcázva házalunk, igyekezve
lejáratni az egyik, vagy a másik 
jelöltet.
Voltak fenyvesiek akik felhívtak:
igaz-e, hogy nem indulhatok a vá-
lasztásokon, mert azt hallották,
hogy sokáig voltam, és tovább
már nem lehetek? Hogy igaz-e,
hogy én leszek a „szemetes cég”
igazgatója? Igaz-e, hogy szállo-
dáim vannak Erdélyben?
Egyik hír sem igaz, mindegyik ki-
taláció, mondhatni hazugság.
Elôkerültek olyan „felmérési ada-
tok” amelyeket négy évvel ezelôtt
valakik valamilyen meggondolás-
ból az akkori választásról készí-
tettek, és azt próbálták bizonyí-
tani, hogy az akkori siker miért
nem volt az – sejtetve, hogy ez
most nem lesz így. Monogramos
„szerzôk” próbálták kicsinyíteni az
elmúlt négy esztendô eredmé-
nyeit, semmibe véve nem csak az
én, és munkatársaim, de Balaton-
fenyves tagadhatatlan erôfeszíté-
seit. Kíváncsi lennék a szerzô(k)
áldásos építô munkásságára. Le-
het, hogy éppen azért nem vállal-

ta fel a bátor kritikus a nevét, mert
azonnal kiderült volna, hogy nincs
mögötte teljesítmény s így – egy
szóval – hiteltelen?
Ebben az esztendôben nekem
úgy tûnt, két csoport között dôlt
el, hogy melyik lesz az, amelynek
programja a leendô gazdasági
program gerincét képezheti. Azt is
lehetett látni, hogy a programok
nagyon sok pontban hasonlítanak
egymásra, ami számomra azt is
jelenti, hogy több mindent egyfor-
mán látunk, bár lehet, hogy azo-
kat másként szeretnénk megvaló-
sítani. De ez nem baj! S vannak
persze olyan elemek is e progra-
mokban, amelyekkel nem vagy
csak komolyabb tájékozódás és
bôvebb információk után lehet vé-
leményt alkotni. Dolgoznunk kell
azon, közösen, hogy ezeket is in-
tegráljuk a munkánkban.
Köszönet illeti mindazon jelölte-
ket, akik vették a bátorságot, hogy
induljanak a választáson, bár nem
mindenki egyformán kereste a
kapcsolatot a választókkal. Meg-
gyôzôdésem, hogy alapvetô elvá-
rás, hogy keressük a személyes
találkozások lehetôségét, tisztel-
jük meg Ôket, hogy közöljük Ve-
lük, miért és mivel szeretnénk
Ôket képviselni, mit szeretnénk
mindnyájunkért tenni. Ezt nem
mindenki gondolta így – de ez le-
gyen az Ô felelôsségük.
Elmúlt szerencsére a választási
idôszak, és azt kell tudomásul
vennünk, hogy 2014. október 12-e
19 órától már nem létezhet más
csak a cél: Balatonfenyves boldo-
gulása. Senki sem kíváncsi arra,
hogy ki kit kedvel, vagy kit kevés-
bé, bennünket Fenyves és polgá-
rai ügyeinek vitelével bíztak meg.
Ez nagy tisztesség, ezzel csak 
élni szabad, hiszen meggyôzô-
désem, hogy mindnyájunknak
FENYVES A LEGFONTOSABB! 

Lombár Gábor

fenyv_okt ber.qxd  2014.10.15.  13:27  Page 1



FENYVESI ÚJSÁG KISBÍRÓ 2014. OKTÓBER

2

Tisztelt Balatonfenyvesiek! Ingye-
nes egészségügyi szûrônapot (reu-
matológia, szemészet, belgyógyá-
szati, urológiai (PSA vérvétel) tar-
tunk az orvosi rendelôben reggel
november 22-én 8–16 óráig. Kérem
betegeimet, hogy a 85/460-236 tele-
fonszámon a torlódás elkerülése 
végett szíveskedjenek bejelentkez-
ni. Egy teljes vizsgálat idôtartama
mintegy 15 perc. A bejelentkezések
alapján idôpontra hívjuk Önöket.
A vizsgálatról szóló eredményt a
résztvevôk azok elkészültét köve-
tôen kapják meg.
Kérem hogy minél többen jelezzék
részvételi szándékukat.

Dr. Veress Zsolt háziorvos

Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt

Hétfôtôl – péntekig 
8–11 és 13–14 óra között

Gyermekorvosi rendelés
Dr. Merényi Éva

Hétfô, Szerda, Péntek 12.30–13.30 óráig

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

Magyarország miniszterelnöke gra-
tuláló emléklapot adományozott 
dr. Szilák Endrének, aki október 5-én
töltötte be 90. születésnapját.Telepü-
lésünk megbecsült és kitüntetett
személyisége igaz szeretetben, jó
egészségben éli napjait Vachott Sán-
dor utcai otthonában. Élete és mun-
kája nyugdíjazásáig a Posta volt, fel-
építésében jelentôs szerepet vállalt
annak idején. A kitüntetô emléklapot
azzal a jó kívánsággal adta át közsé-
günk közössége nevében Lombár
Gábor, hogy hosszú életet kívánunk
Bandi bácsinak, egészségben, szere-
tetben, sok boldog évet Fenyvesen.

Balatonfenyves önkormányzati választások 
2014. október 12.
A névjegyzékben szereplô választópolgárok száma: 1918
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 963

A polgármester választás eredménye:
1. Lombár Gábor György Független jelölt (érvényes szavazat: 564)      
2. Ország Sándor Független jelölt (érvényes szavazat: 77)      
3. Stamler József Független jelölt (érvényes szavazat: 314)      

A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester:
Lombár Gábor György(Független jelölt)

Egyéni listás képviselôk:

A jelölt neve A jelölô szervezet neve Érvényes szavazat

1. Ország Sándor Független jelölt 205
2. Kalmár Lajos Független jelölt 313
3. Haszon Zsolt Független jelölt 355
4. Varga Szabolcs Független jelölt 231
5. Táskai Elôd Gergely Független jelölt 287
6. Mórócz Róbert Független jelölt 76
7. Dr. Kemény Gábor Független jelölt 339
8. Hackl Szilvia Független jelölt 121
9. Hahnenkamm Christian Oliver Független jelölt 270

10. Magyarhoni István Gábor Független jelölt 99
11. Bogdán László Független jelölt 110
12. Nagy Tamás Független jelölt 151
13. Gyanó Józsefné Független jelölt 349
14. Koponicsné Pék Hajnalka Független jelölt 423
15. Buza Máté Független jelölt 199
16. Somogyi István Független jelölt 393
17. Barna Antal Független jelölt 68
18. Nyers Péter Független jelölt 67
19. Péter Mária Független jelölt 70
20. Hegedûs Józsefné Dr. Független jelölt 327
21. Stamler József Független jelölt 426

Megválasztható képviselôk száma: 6

A megválasztott képviselôk: Haszon Zsolt, Dr. Kemény Gábor, Gyanó

Józsefné, Koponicsné Pék Hajnalka, Somogyi István, Stamler József

Novemberi számunk lapzártája
október 30., 12 óra

FELHÍVÁS
Felhívjuk azon balatonfenyvesi állandó lakhellyel rendelkezô, a képzési ke-
retidôn belül, teljes alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsôfokú, illetve felsôoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat,
valamint a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi elôtt álló szakközép-
iskolásaink figyelmét, akik felsôoktatási intézményben kívánnak tovább tanul-
ni, hogy ismét lehetôség nyílik a Bursa Hungarica Felsôoktatási Ösztöndíjpá-
lyázat keretében ösztöndíjra pályázatot benyújtani.
A pályázatot a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. honlapon
történô regisztrációt követôen kitöltött pályázati ûrlapon, a kötelezô mellék-
letekkel együtt, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani a 
balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatalban. Részletes kiírás, és útmutató
www.emet.gov.hu honlapon található.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 7.
Balatonfenyves, 2014. október 1.

Lombár Gábor

polgármester
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Megemlékezés 
nemzetünk gyásznapján

Az október hatodikai gyásznapon meg-
emlékezést tartottunk az aradi tizen-
hármak vértanúságának évfordulóján.
Délelôtt az óvodások helyezték el 
zászlóikat a kopjafánál, délután Bakó 
Tibor és a Fekete István Általános 
Iskola tanulóinak mûsorát hallgathatták
meg az egybegyûltek, majd Lombár 
Gábor idézte fel beszédében az aradi
golgota katartikus történelmi üzenetét.
Az emléknap zárásaként emlékgyertyát
gyújtottunk hôseink tiszteletére.

Felújították a ravatalazót
Még 2012-ben nyújtott be pályázatot az ön-
kormányzat a ravatalozó felújítására, s nyert
is a munkákra hétmillió forintot. Ugyanennyit
áldozott a célra a testület, így tizennégy mil-
lióból valósult meg most a rekonstrukció elsô
üteme. Lombár Gábor polgármester ünnepi
beszédében elmondta, hogy ennek kereté-
ben megvalósult a harangtorony teljes átépí-
tése, az épület teljes tetôcseréje, (átépítés-
sel, héjazat cserével, födémborítással).
Megújult az összes homlokzat, új nyílászáró-
kat építettek be, új elektromos rendszer, vilá-
gítás kiépítésére került sor. Az épület körüli
terület, járda díszburkolatot kapott, megújult
a lélekharang elektronikája, valamint tölgyfa
kereszt került az északi homlokzatra. A rava-
talozót október 8-án Miklósi Koppány refor-
mátus lelkész és Bolla István katolikus plé-
bános áldotta meg.
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Ez a tanév is elkezdôdött 
Amikor augusztus utolsó napjaiban ismét élet költözik az iskolák falai
közé, az újrakezdés izgalma vibrál a levegôben; s nem véletlenül kö-
szöntik egymást így a kollégák: Boldog újévet! Hiszen éppen úgy, mint
januárban, ilyenkor is terveket szövünk, s nagy elhatározásokkal tekin-
tünk az induló új tanév elé. Mérlegeljük, mit csináljunk másképpen, job-
ban, mire helyezzük a hangsúlyokat. Miképpen tehetjük kis diákjainknak
szerethetôvé az iskolába járást, érdekessé a tanulást.
Szeptember elsô napján ismét megtelt intézményünk vidám tanulókkal,
akik 181 tanítási napon keresztül töltik be újra élettel az iskolát. Ebben
a tanévben tizenhat elsô osztályos érkezett hozzánk: Asztalos Flórián,
Barna Balázs Dominik, Blum Barnabás, Czanka Jázmin Laura, Cser-
mely Letícia, Hanus Tibor, Hermann Zsuzska, Kardos Bence, Kemény
Johanna, Sólyom Márkó, Szathmáry Sára, Szilasi Liza, Turi Alex, Vágner
Máté, Zrínyi Bálint Péter, Zrínyi Sára Dóra.
A 2014/2015-ös tanévben az erkölcstan/hit- és erkölcstan oktatásában
és a mindennapos testnevelésben részt vevôk köre újabb évfolyamok-
kal bôvült. Az idén már a második osztályosok is ingyen kapták a tan-
könyvet. Diákjainkat számos tanórán kívüli színes foglalkozás várta,
melyekre szívesen jelentkeztek és vesznek részt. Az új tanévvel új kol-
légát is köszönthettünk: Molnár Zoltán ének szakos tanárt.
Az iskola dolgozói vidám napokat és kitartó munkát kívánnak minden
diákunknak! 

Hilszenráth Györgyné

Fenyves Kupa 
a suliban!
Megnyertük!!!
Nagy izgalommal várták  iskolánk
tanulói, de fôleg a sportoló és 
a sportot kedvelô gyerekek, a
szeptember 19-én megrendezett
Fenyves Kupát. A focibajnokságot
hagyományteremtô céllal rendez-
te meg az iskola, remélve, hogy
minél több gyermek kap kedvet az
aktív mozgáshoz, a csapatjáték-
hoz, növelve ezáltal a mûfüves fo-
cipálya kihasználtságát.
Reggel 9-kor gyülekeztek a kis 
focisták, elfogadta a meghívást
Balatonkeresztúr és Fonyód csa-
pata. Az elsô meccset Balaton-
keresztúr ellen játszottuk, nagyon
kiegyenlített küzdelemben sikerült
ôket  megverni 4:3-ra. Kis pihenôt
kaptunk, amíg a balatonkeresztúri
és a fonyódi csapatok küzdöttek.
A pihenô alatt felfrissíthettük ma-
gunkat ásványvízzel, üdítôvel, és
taktikai tanácsokat kaptunk Tábor
Csilla nénitôl és Gyanó Józsi bá-
csitól. Utolsó meccsünk Fonyód
csapata ellen zajlott, fantasztikus
kapusunknak, hátvédeinknek, fá-
radhatatlan támadóinknak és per-
sze a lelkes szurkolóközönség-
nek köszönhetôen ezt az akadályt
is kiválóan vettük.
Az elsô helyezettnek járó csoda-
szép kupát és érmet a következô
játékosok vehették át:
Botos Ádám, (kapus), Bíró Leven-
te, Lorencsics Ferenc, Tóth Le-
vente, Vágner Benedek (hátvé-
dek), Kôvári Adrián, Tóth Dávid,
Bíró Botond (támadók).
Köszönjük a lelkes, biztató szur-
kolást iskolánk tanulóinak és a
tanároknak, és külön köszönet
Haszon Zsoltnak, aki higgadtan,
korrekten vezette a meccseket.
Reméljük, hogy jövôre is meg-
szervezhetjük a bajnokságot,
amire még több focicsapatot hí-
vunk és várunk! 

Bíró Botond és 
Bíróné Németh Györgyi

Megújult a sportcsarnok
A közeli napokban vehették ismét birtokba a gyerekek, a sportolók a
balatonfenyvesi sportcsarnokot. Parkettás pályájára már ráfért a felújí-
tás, melyet képviselô-testületi döntés alapján önkormányzatunk saját
erôbôl valósított meg. A kétmillió forintos beruházással a küzdôtér csak-
nem 560 négyzetméteres parkettájának teljes felújítása, új pályavona-
lak felfestése valósulhatott meg sokak örömére.
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Eljutott a vezetékes
ivóvíz a majorba

A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0010
azonosító számú pályázattal tá-
mogatott „Balatonfenyves–Imre-
major ivóvízminôség javítása” el-
nevezésû projekt megvalósításával
kapcsolatos támogatási szerzô-
dést 2012.11.09-én írták alá.
A beruházás összköltségvetése
nettó 90 548 000 Ft, amelybôl 
81 493 200 Ft az Európa Uniós és
a Magyar Állami forrásból finan-
szírozott támogatás, ami 90 szá-
zalékos pályázati intenzitást jelent.
A fennmaradó önrész nettó 
9 054 800 Ft. Erre az összegre, Ba-
latonfenyves Község Önkormány-
zata sikeresen pályázott a Belügy-
minisztérium által meghirdetett
önerô alap pályázaton. Az ezzel
kapcsolatos támogatói szerzôdést
az Önkormányzat és a Belügymi-
nisztérium 2014.04.30-án írta alá.
A projekt keretében megépült a
regionális ivóvízhálózathoz csatla-
kozó 3,5 kilométer hosszúságú
töltôvezeték, Imremajorban elké-
szült a vízmû, amely a nyomásfo-
kozókat és az ivó- és tûzi víz táro-
lására alkalmas aknakamrákat tar-
talmazza. Továbbá kiépítették a
komplett elosztói hálózatot az eh-
hez csatlakozó 66 vízóraakna teljes
szerelvényével együtt, melyekhez
az egyes fogyasztók magánbeköté-
seik révén csatlakozhatnak.
A kormány küldetése az ország 
újjáépítése – fogalmazott Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes Ba-
latonfenyves imremajori település-
része ivóvíz-hálózatának átadó-
ünnepségén –, ami nemcsak nagy-
beruházásokat jelent, hanem a
legkisebb településeken történô
fejlesztéseket is magába foglalja.
A beruházást a korábban kutakból
származó víz magas bórtartalma
tette szükségessé, ami miatt a 
majorban élô 160 ember évek óta
csak lajtos kocsiból jutott iható 
vízhez. Semjén Zsolt kifejtette, a
vezetékes ivóvíz kiépítése azért is
fontos, mert az államnak kötelessé-
ge garantálni a lakosság alapvetô
ellátását, amihez biztosítani kell a
villanyt, a gázt és a vizet. Ez nem

lehet piaci viszonyok, vagy ár-érték
arány kérdése, és az alapvetô ellá-
tást biztosító rendszerek nem ke-
rülhetnek magánkézbe – hangsú-
lyozta.
A miniszterelnök-helyettes szimbo-
likusnak nevezte a balatonfenyvesi
beruházást azért is, mert nemzeti
érdek a vidék megtartó erejének
növelése. Az öt évig húzódó feny-
vesi projekt tanulságát is levonva
azt mondta, államigazgatási szem-
pontból át kell tekinteni, hogyan le-
het csökkenteni a bürokráciát.
Lombár Gábor Imremajor történetét
ismertetve arról is beszélt, hogy az

egészséges vezetékes ivóvízellá-
tás öt éve vált különösen fontossá,
mivel az uniós elvárásoknak nem
megfelelô értékek miatt már csak
lajtos kocsiból fogyaszthattak vizet
az itt élôk. A major ivóvíz-hálóza-
tának kiépítésére az önkormány-
zat pályázatát kiemelten kezelte a
kormány, mégis sokáig húzódott 
a megvalósítás a számtalan bürok-
ratikus akadály, illetve a hatósá-
gok ellentmondásos engedélye- 
zési gyakorlata miatt. Hozzátette,
hogy a következô feladat a major
szennyvízhálózatának kiépítése
lesz.
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A Kisfenyô fontos hírei
Szeptember 29-re fejezôdött be és adtuk át a
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0442 azonosító számú
pályázattal támogatott „Balatonfenyvesi Kisfenyô
Óvoda energetikai fejlesztése” elnevezésû projekt.
Összköltségvetése bruttó 39 336 726 Ft, amelybôl
33 436 217 Ft az uniós és állami forrásból finan-
szírozott támogatás, ami 85 százalékos pályázati
intenzitást jelent.
A beruházás keretében elkészült az épület teljes
hôszigetelése, a nyílászárók és a gázkazánok
cseréje, valamint a fûtôtestek termosztatikus sze-
lepekkel való ellátása. A pályázati elemeken kívül
az ivóvíz vezeték épületen belüli cseréje is meg-
történt.
A megújult intézényt Czunyiné Dr. Bertalan Judit
köznevelésért felelôs államtitkár adta át a jelen-
lévô gyermekeknek, szülôknek és pedagógusok-
nak. A kedves ünnepen vendégünk volt még
Szász Jenô, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet el-
nöke – díszpolgárunk –, és Móring József Attila
országgyûlési képviselônk. A projektet Lombár
Gábor polgármester és Horváth Gábor, az önkor-
mányzat vezetô fôtanácsosa ismertette. A meg-
újult  intézményt Hackl Szilvia óvodavezetô vette
át. A délutánt színesítette a volt, és a jelenlegi 
óvodások kedves mûsora.
Miután birtokba vettük megszépült és felújított
óvodánkat, máris belevetettük magunkat a munká-
ba! Október 4-e az állatok világnapja. Nálunk már
sokéves hagyománya van e jeles napnak. Ilyenkor
mindig kisállatok lepik el az udvarunkat: kutyák,
papagájok, akváriumi halak, tücskök, bogarak… 
ki milyen háziállattal osztja meg az otthonát.
Idén azonban nem az állatok jöttek hozzánk, 
hanem mi mentünk hozzájuk. A lakóhelyükön is-
merkedhettek meg gyermekeink a háziállatokkal:
a lovakkal, szamarakkal, tyúkokkal, kacsákkal,
nyulakkal.
A házigazda, Czankáné Ludvig Anikó volt, aki szí-
vesen kalauzolt bennünket a telepen. Beszélt az
állatok tulajdonságairól, a tartásukról, hasznossá-
gukról, gondozásukról. A kicsik is boldogan etették
a lovakat a finom almával (Pompás nagyon szere-
ti!), a nyuszikat pedig káposzta levéllel. Némelyi-
kük bizony rácsodálkozott a még langyos tojásra,
mely kézrôl-kézre járt, s melyet éppen akkor pro-
dukált egy segítôkész tyúkocska.
Az oviba visszatérve, még mindig a látottak és 
hallottak foglalkoztatták a gyerekeket, igazán él-
vezték ezt a kis kirándulást.
Köszönjük Anikó a lehetôséget! 

Hackl Szilvia 
óvodavezetô

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Vecsera Jánosné.

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.

fenyv_okt ber.qxd  2014.10.15.  13:30  Page 6



2014. OKTÓBER KÖZ(SÉGI)ÉLET FENYVESI ÚJSÁG

7

Szüret – és minden más
Szeptember 27-én egész napos programmal került sor az idei Szüreti
felvonulásra és bálra, melyet hagyományosan az Ezüstfenyô Nyugdíjas
Egyesület rendezett, ezúttal csatlakozva az országos „Itthon vagy
Magyarország szeretlek” mozgalomhoz. Az önkormányzat sikeres pá-
lyázatának köszönhetôen volt gyermekmûsor, népi játszóház, operett
és utcabál. Az est szó szerinti fénypontja a hagyományos Szent Mihály
napi máglyagyújtás közönségsikere, melyen több mint százan vettek
részt nótázva, jókedvvel.
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Az Idôsek Világnapján

Virággal Fenyvesért!
A Virággal a tiszta Fenyvesért 2014 környezet-
szépítô verseny díjátadójára szeptember 22-én
került sor a községháza nagytermében, ahol az
elôzô esztendôhöz képest is sok résztvevôt kö-
szöntöttek. Díjazottak:
Balatonfenyves tiszta, takaros portája: Németh
Györgyné, Imremajor, Balatonfenyves tiszta, ta-
karos portája: Bogdán László, Madarász u., Ba-
latonfenyves tiszta, takaros portája: Rónai
Béláné, Halász u., Balatonfenyves tiszta, takaros
portája: Elekné Fazekas Edina, Úttörô köz,
Balatonfenyves legtisztább, legtakarosabb por-
tája: Végh Józsefné, Fenyvesi u. 130., Balaton-
fenyves tiszta, virágos nyaralója: Nemes Attila,
Eperjesi u. 2., Balatonfenyves tiszta, virágos
nyaralója: Papp István, Tavasz u. 102., Balaton-
fenyves legtisztább, legvirágosabb nyaralója:
Klokniczer Antalné, Fenyvesi u. 151., Balaton-
fenyves tiszta, virágos vendéglôje: Földes Nor-
bert, Gomba büfé, Kölcsey u., Balatonfenyves
tiszta, virágos vendéglôje: Kanizsai Roland, Pap-
rika Csárda, Fenyvesi u., Balatonfenyves legtisz-
tább, legvirágosabb vendéglôje: Lepenye Tamás,
Szôlôskert vendéglô, Fenyvesi u., Balatonfeny-
ves legtisztább, legszebb, vállalkozása intéz-
mény udvara: Magyarhoni István, Fenyvesi u.,
Balatonfenyves legtisztább, legvirágosabb szál-
láshelye: Kanizsai Roland, Roland Apartmanház,
Fenyvesi u., Balatonfenyves leggondozottabb
parkjának, utcai elôkertjének gazdája: Hubertus
Hof, Nimród u., Balatonfenyves Község Polgár-
mesterének különdíját Perneczné Egyed Angelika
(Kossuth u. 7.) nyerte.

Október 8-án, az Idôsek Világnapja alkalmából, Balatonfenyves, hagyományaihoz híven, ünnepi mûsorral 

köszöntötte a község szépkorú lakosait. Teremi Trixi és Bozsó József fergeteges mûsorát vastaps kísérte 
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KISBÍRÓ

Balatoni élményturisztika: 
korlátlan növekedési lehetôségek

Amikor pár hónapja az AWC AG, Németország egyik vezetô élményturisztikai tanácsadója
szerzôdést kötött a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezetével, a Balatoni Integrációs Kft.-vel
az ATDS címû, Horvátország – Magyarország IPA Határon Átnyúló Együttmûködési Program
2007–2013 keretében egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, sejtették, mire vállalkoz-
nak. Nemcsak az európai tendenciákat ismerik kiválóan, de a Balaton környéke sem ismeretlen szá-
mukra, többször dolgoztak a magyar tenger környékén, részt vettek tanulmányok elkészítésében,
kerestek üzemeltetôt, értékeltek helyszíneket és ötleteket. És hiába múlt el hosszabb idô utolsó
munkájuk óta, továbbra is a már korábban megismert helyzetet találták. A Balaton Kiemelt
Üdülôkörzet (BKÜ) és közvetlen környezete nem rendelkezik olyan élményturisztikai létesítmény-
nyel (angol terminológia szerint: attraction), amely képes lenne jelentôs számú látogatót vonzani
a BKÜ lakosokon kívül vagy az úgynevezett 30 perces utazási körzeten túlról.  
Ez pedig jelentôs hátrány a turistákért folytatott versenyben. Semmi kétség, hogy a Balaton párat-
lan természeti adottságokkal rendelkezik, de ez nem egyedi, és nem elégséges a mai turisztikai pi-
acon. Még a legszebb és legmelegebb nyári hónapok alatt is „megbízhatatlan” az idôjárás, ami sok
potenciális látogatót elijeszt. Hiába rendelkezik a BKÜ közel hetven múzeummal, számtalan ki-
sebb-nagyobb uszodával és spa-val, valamint mintegy húsz olyan létesítménnyel (állatkert, kaland-
park, vidámpark, stb.), amelyek közül nem egy valóban egyedi és kiemelkedô színvonalú. Egyik lé-
tesítmény sem elég nagy (kritikus tömeg) és nem rendelkezik megfelelô pénzügyi háttérrel ahhoz,
hogy olyan mennyiségû és minôségû szórakoztatást kínáljon, amely egy hezitáló magyar vagy kül-
földi család esetében döntô lehet az utazási cél meghatározásában.
A magyarok körében is ismert és népszerû Garda-tó sok tekintetben a legkézenfekvôbb összeha-
sonlítási példa. Az idôjárás biztosította szezon itt is elég rövid, s ugyancsak a turizmus a környék
egyik fô bevételi forrása. A Garda-tó nyolc olyan kiemelt élményturisztikai létesítménnyel rendel-
kezik (vidámpark, vízi vidámpark, aquarium, állatkert), amelyeknek optimális a mérete, s amelyek
nem kis mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a múlt század 80-as éveiben megkopott vonzerejét
a tó visszanyerje. Fontos megemlíteni, hogy itt nem egyszeri fejlesztésekrôl, hanem a fejlesztések
mellett folyamatos megújulásról, megújításról is beszélünk az attrakciók esetében.
Bár az AWC AG vizsgálata még nem fejezôdött be, az már most biztosan megállapítható, hogy
rendkívül nagy szüksége van a balatoni turizmusnak egy vagy több kiemelt élményturisztikai léte-
sítményre (például vidámpark vagy gyermek/tudományos múzeum). És bár lehet, sôt néha muszáj
kísérletezni, a szakértôk ezúttal a már Európában is bevált receptet fogják nagy valószínûség sze-
rint javasolni: állami beruházás és tapasztalt magán üzemeltetô. Ez a kombináció biztosíthatja a
leggyorsabb felfutást mind a turisták számában, mind az állami befektetés megtérülésében.


