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VÁLASZTOTTUNK!
Balatonfenyves új önkormányzatának megválasztá-
sa rendben, fennakadás és zavarok nélkül zajlott le
október harmadikán községünkben. A szavazásra jo-
gosultak 51,73 százaléka, 989 polgár járult az urnák-
hoz. Voksaikkal arról döntöttek ki lesz Fenyves pol-
gármestere, kik lesznek képviselôi.

A választási bizottság összesített adatai szerint a
polgármester jelöltek közül
Gyanó Józsefné (független) 431,
Lombár Gábor (független) 550 szavazatot kapott.
A 2010–2014. évi önkormányzati ciklusban LOM-
BÁR GÁBOR Balatonfenyves polgármestere

A képviselô jelöltek szavazatainak megoszlása:

Árkosi Zsolt Tamás (független): 183
Barna Antal (független): 183
Biró Károly (független): 296
Buza Máté (független): 322
Gyanó Józsefné (független): 417
Hodován Csaba (FIDESZ-KDNP): 231
Haszon Zsolt (független): 322
Kalmár Lajos (független): 344
dr. Kemény Gábor (FIDESZ-KDNP): 292
Kolip Zoltán István (független): 54
Lôrinc János (független): 139
Nagy Tamás (független): 308
Ország Sándor (FIDESZ-KDNP): 284
Somogyi István (független): 416
Stamler József (JOBBIK): 362
dr. Szilvássy Györk (független): 267
Táskai Elôd Gergely (független): 122
Vargáné Vlasics Erika (független): 244
dr. Veress Zsolt (független): 319

A képviselô-testület tagjai a 2010–2014. évi ciklus-
ban: BUZA MÁTÉ, GYANÓ JÓZSEFNÉ, HASZON
ZSOLT, KALMÁR LAJOS, SOMOGYI ISTVÁN,
STAMLER JÓZSEF

Az elmúlt négy eszten-
dôben meggondolatlan
kormányzati döntések,
félreszabályozások, elfo-
gadhatatlan pályázati el-
bírálások keserítették az
életünket. Mindezek elle-
nére tettük a dolgunkat,
megtartottuk az iskolát,
kényesen ügyelve annak
önállóságára, gazdálko-
dásunk továbbra is sta-
bil, likvid pénzeszközünk
meghaladja a 108 milliót.
Az  önállóságunk kezde-
te óta eltelt idôszakban
meg kellett teremteni a
fejlôdés és fejlesztés alapjait az infrastruktúra kiépí-
tésével. Az elmúlt négy évben 200 milliónyi összérté-
kû fejlesztésre valamivel több mint 124 millió pályá-
zati támogatást nyertünk ami hatvan százalékos in-
tenzitást jelent. Így gyakorlatilag megduplázhattuk a
fejlesztésre jutó összeget. Utakat, járdákat építet-
tünk, újítottunk fel, elektromos fejlesztéseket végez-
tünk, többek között Imre majorban, pályázatokat nyúj-
tottunk be (a napokban kaptuk az értesítést, hogy a
strandfelújításhoz 40,5 millió forintot nyertünk). Több
mint másfélszáz fenyvesinek nyújtottunk, ha idôlege-
sen is, munkalehetôséget, akik a települést tartották
rendbe – köszönet érte.
Tesszük a dolgunkat tovább is, most, hogy a község
ismét polgármesterévé választott, a lehetôségek sze-
rint ügyelve-figyelve egymásra, gyermekeinkre, szüle-
inkre, az elesettekre, segítve a rászorulókat, erôsítve
közbiztonságunkat. A rendezési terv módosításával,
felülvizsgálatával megteremtve akár a munkahely-
teremtô beruházás lehetôségét is.
Az elkövetkezendô idôszakban a tapasztalatra, a
gazdasági lehetôségeket szem elôtt tartó fejlôdésre
van a településnek szüksége, ezért dolgozunk. Mert
FENYVES A LEGFONTOSABB!    

Lombár Gábor

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
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Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter).
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Fenyvesen születtem 1981. feb-
ruár 4-én, azóta élek a község-
ben, már a nagyszüleim is itt lak-
tak az ötvenes évektôl. A Ba-
latonfenyvesi Általános Iskolában
kezdtem tanulmányaimat, majd a
gyôri Széchenyi István Egyetem
Építészmérnöki szakán diplomáz-
tam. Mûvezetôként dolgoztam 
autópályák, hidak és metróállo-
más építésénél. Jelenleg a Ma-
gyar Közút NZRT. mûvezetôjeként
végzem munkámat. Feleségem
és családja szintén balaton-
fenyvesi, jelenleg egy kislánynak
vagyok boldog édesapja, párom-
mal októberben várjuk második
gyermekünket.

A családom és gyermekeim jövô-
je érdekében döntöttem úgy, hogy
szeretnék részese lenni a Ba-
latonfenyvest irányító testületnek,
képviselve a fiatalok, családosok
érdekeit. Legfontosabb felada-
tomnak új munkahelyek megte-
remtését, valamint a közösségi
sportélet „újraélesztését” tartom.
Meggyôzôdésem, hogy Fenyves
nagyobb léptékû fejlôdéséhez 
változásokra van szükség. A tu-
risztikai szolgáltatásaink színesí-
tésére, sokkal több programra,
rendezvényre, illetve sportverse-

nyekre is volna igény. Mindannyi-
unk érdeke, hogy a hozzánk
érkezô vendégek számára Feny-
ves egyre vonzóbbá váljon.
Mindennek elômozdítása vállalt
programom. Buza Máté

Negyvenkilenc éves pedagógus
vagyok, 1983 óta házas, két fel-
nôtt korú leány édesanyja. 1965
óta nyaralóként, 1992-tôl pedig ál-
landó lakosként kötôdöm Balaton-
fenyveshez. 1993 szeptemberétôl
tanítok a helyi általános iskolában
a férjemmel együtt. Ez alatt az idô
alatt a nevelés, oktatás mellett,
sok községi kulturális rendez-
vénynek voltam fô- vagy segítô
rendezôje. Tevékeny részt vállal-
tam a zeneoktatás helyi megszer-
vezésében, a korszerû könyvtári
kölcsönzés alapjainak megterem-
tésében.

2008-tól vagyok a képviselô-tes-
tület tagja. Az elmúlt két esz-
tendôben szerzett tapasztalataim
és saját értékrendem alakították
ki bennem azt a meggyôzôdést,
hogy új típusú, az érintettek véle-
ményét sokkal jobban figyelembe
vevô, a nyilvánosságot nem kizá-

ró községszervezésre van szük-
ség. Képviselôként ezen dolgo-
zom a bizalmukból elnyert posz-
ton. Hogy egyensúlyt teremtsek
az állandó lakosok és a nyaralók
Balatonfenyvese között, mert a
kettô ugyanaz: a nyaralóhely cél-
irányos fejlôdése a záloga az itt
élôk boldogulásának, jólétének.
Gyanó Józsefné

Negyvennyolc éves üzletvezetô-
ként 1998 óta vagyok a képviselô-
testület tagja, 2006 óta alpolgár-
mester. Ezen idôszak alatt ren-
geteg tapasztalatot szereztem 
az önkormányzati munkában. Itt
élünk valamennyien Fenyvesen,
tisztában vagyunk erényeinkkel, s
látjuk hibáinkat is. Az elkövetkezô
idôszak feladata a bennünk rejlô
lehetôségek további kiaknázása,
erôsítése, s az adódó problémák
következetes felszámolása.

Mindezt úgy, hogy az itt élôk érde-
keit, biztonságát szem elôtt tartva
az idelátogatóknak is otthonos
környezetet, színvonalas progra-
mokat nyújtva lépjünk folyamato-
san elôre.
Az eddigi kiegyensúlyozott gaz-
dálkodást folytatva minôségi fej-
lesztésekkel biztosítva az állandó
megújulást.

Képviselôink
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Meggyôzôdésem, hogy nagyon jó
dolgok vannak alakulóban Feny-
vesen. Ezzel együtt HATÉKO-
NYABBAN, ERÔTELJESEBBEN,
KÖVETKEZETESEBBEN kell
munkálkodnunk! Ezen leszek.
Haszon Zsolt

Három gyermek édesapjaként
születésemtôl Balatonfenyvesen
élek, karosszéria-lakatosként dol-
gozom vállalkozóként. A fenyvesi
lakosok bizalmát élvezve 1991
óta a képviselô-testület tagja va-
gyok, mely idôszakban kaptam
„hideget-meleget” egyaránt. Az el-
ismeréseket köszönöm, a kritikát
elfogadom, tevékenységem során
igyekszem hasznosítani, a rága-
lommal nem tudok s nem is aka-
rok mit kezdeni.

Az elmúlt négy évben a a Pénz-
ügyi és Fejlesztési Bizottság elnö-
keként dolgoztam. A nagy szavak-
nak és a felelôtlen ígérgetések-
nek nem vagyok a híve. Lehet,
hogy egy adott szituációban fáj-
dalmas a „nem megoldható” mon-
dat, de úgy gondolom, hogy sok-
kal becsületesebb – habár nép-
szerûtlenebb – mint ha megígér-
ném, hogy megoldom, és nem
történik semmi.

Legjobb tudásom szerint ezután
is azon leszek, bizalmukat elnyer-
ve, hogy a lehetôségek határain
belül mindent megtegyek annak
érdekében: folytatódjon a stran-
dok rekonstrukciója, az utak épí-
tése, javítása, ezzel több nyaraló-
vendég idevonzása, ami növelné
a családok s az önkormányzat
bevételét is.
Arra törekszem, hogy elôsegít-
sem tevékenységemmel a szociá-
lisan rászorultak és Fenyves idôs
lakosainak támogatását. Fontos
feladatomnak tekintem az intéz-
mények önállóságának megtartá-
sát, biztosítva a felnövekvô nem-
zedék magasszintû oktatását, ne-
velését, lehetôséget teremteni a
fiatalok számára a hasznos idô-
töltéshez, valamint tenni azért,
hogy településünk sportélete
megújuljon. Kalmár Lajos

Ötvenegy éves balatonfenyvesi
lakos vagyok, a Nagybereki Gaz-
dasági Vasúton, a mi „Kisvasutun-
kon” dolgozom, mint forgalmi szol-
gálattevô. Az elôzô ciklusban vég-
zett képviselôi munkámat több
megvalósult elôterjesztésem jelzi:
csatornaparti sétány térkôvel, vi-
lágítással, az imremajori kôszórá-
sos utak elkészülte, T-Home inter-
net fejlesztés megvalósulása.

Feladat bôven van, most, hogy bi-
zalmukat újra elnyertem. Az utak,
járdák építése, felújítása, strand-
jaink fejlesztése, rendben tartása,
az egészségügyi, gyógyszertári
szolgáltatás színvonalas mûköd-
tetése, az oktatási intézmények
fejlesztése. Szükség van a par-
kolók számának növelésére, azok
rendbetételére, a feladatunk a
belvízelvezetés megoldása, ját-
szóterek felújítása, együttmûköd-
ve a helyi vállalkozókkal, civil
szervezetekkel, az ifjúság bekap-
csolása a falu életébe, a közbiz-
tonság javítása, munkalehetô-
ségek bôvítése, az imremajori
részen a közmûvek kiépítésének
folytatása (víz-szennyvíz). Somo-
gyi István

Negyvennyolc éves agrármérnök
vagyonk, nôs, három gyermek
édesapja. Vállalkozóként tevé-
kenykedem 19 éve. Munkámon
keresztül is éreztem, hogy közsé-
günknek korábban volt egy felfelé
ívelô idôszaka, de az utóbbi két
ciklusban mintha megállt volna az
élet Fenyvesen. Testületi támoga-
tással az elmúlt nyolc évben a
következô javaslataimat sikerült
megvalósítani: igazgatói bérlakás
visszaszerzése (anélkül, hogy a
települést sújtotta volna a több
millió forintnyi lelépési díj), az
óvodai parkoló kialakítása, az
óvodai terasz felújítása az eredeti
költség ötven százalékáért, jár-
dák költségkímélô kivitelezése.
Nem sikerült ugyanakkor megva-
lósítani például a mozi felújítását,
hasznosítását az ifjúság és a falu
lakói számára, társadalmi munká-
ban, a kikötôi telkek árának meg-
tartását, annak elkészültéig.
Folytatva képviselôként a munkát,
ezekért a célokért kívánok dol-
gozni, mottóm: Az egyéni érdekek
helyett érvényesüljön a közérdek!
Stamler József
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Október utolsó hete immár húsz
esztendeje a hivatalos megemléke-
zéseknek is napjait jelenti: azok
emléke elôtt tiszteleg az utókor,
akik ötvennégy esztendeje, két
emberöltôvel ezelôtt bátrak voltak s
mertek. Bátran és elszántan próbál-
ták újraformálni azt a társadalmat,
amelyben éltek, amelyben a gyer-
mekeiket fölnevelték, s amelynek
rendjével, mûködésével aligha bé-
külhetett bárki össze, akinek volt
tartása, nemzeti büszkesége, jövô-
képe.
Hogy az ünnep hivatalossá vált 
– október huszonharmadikáé – bi-
zonyosan elégtétel azoknak akik
megkínlódták, megszenvedték, ak-
tív közremûködôként átélté ezt a
hetet, ezeket a heteket, szûk hóna-
pokat, hiszen hosszú ideig hallgat-
niuk kellett mindarról, ami tanulsá-
ga volt ennek a messzire fénylô
idôszaknak, legfeljebb ha szûk, ba-
ráti körben beszélhettek, családjaik-
ban – de még csak nem is a gyere-
kek elôtt – mindarról, amit megta-
pasztaltak, s amit tanulságként a
történtekbôl maguknak levontak.
Itt, Fenyvesen is. Ahol elôször az
1990-es évek második felében vol-
tak hajlandóak egy idegennek me-
sélni azok, akiknek volt mirôl, egy
idegennek, aki én voltam. A kér-
dezô. Gyûjtvén az adatokat a Feny-
ves történetét feldolgozó monográ-
fiához (Egy fele más falu kalandos
ifjúsága), amely aztán 2006-ban
meg is jelent, a közösség, a köz
nyilvánossága elé tárva a közös-
ségre (is) tartozó helyi emlékeket.
Ennek a kényszerbôl késôi tájéko-
zódásnak egymondatos summáza-
ta talán az lehetne – s ezt kell
elôvennünk, ha nem (csak) hivata-
los, de ránk szabott megemléke-
zésre készülünk ebben az írásban
és majd a község közterein október
utolsó hetének elsô napján –, hogy
Fenyvesen csendes, de minden je-
gyében az országos mozgásokra
jellemzô eseménysor volt az ötven-
hatos forradalom.
Az elsô nagygyûlést a faluban októ-
ber utolsó napján (vagy a novem-

beri elsôn – nem lehetett pontosíta-
ni), szervezték meg – ahol aztán, a
GV nagy várótermében (azóta le-
bontották) megalakult a vasutaso-
kat és postásokat összefogó helyi
munkástanács. Szilák Endre, a
nem régen kinevezett postafônök, a
munkástanács akkor megválasztott
elnöke elszavalta a Nemzeti Dalt,
felolvasták a pesti egyetemisták 
12 pontját, követelését.
Néhány nappal késôbb újabb gyû-
lést hirdettek, már a Vigadóba. Ma-
ga a megbukott kommunista párt
volt a szervezôje. Nem sok bele-
szólásuk lehetett az események

alakulásába. A résztvevôk megta-
posták a tagkönyvüket, és megala-
kították Fenyves forradalmi bizott-
ságát. Szóba került, hogy nemzet-
ôrséget alakítanak, de erre végül
nem került sor. Igaz, egy „önvédel-
mi” csapat néhány ember részvéte-
lével megalakult, sok dolguk nem
volt: fegyverrel nem üldözte senki,
legfeljebb fenyegette a bukásra ítélt
rendszer hangadóit.
Az Állami Gazdaság kapujáról le-
verték a vörös csillagot már hu-
szonnegyedikén, itt is megalakult a
forradalmi bizottság, de se a párt-
titkárt, se a szakszervezet elnökét

nem számoltatták el, jogköreiket
természetesen elvonták.
November negyedikén, amikor az
orosz tankok megjelentek, eldördült
egy-két lövés, az úttestre fákat dön-
tött akadálynak a Toma Mihály ve-
zette kis csapat, de aztán már nem
történt semmi különösebb ese-
mény, ha nem számítjuk – de per-
sze számítjuk! –, hogy a gazdaság
egymás után indította az élelmi-
szert szállító teherautókat a harc-
ban álló Budapestre.
Ez az emlékezô áttekintés most ér
el arra a pontjára, amit az emlé-
kezô, e sorok írója – aki serdülô 
fiúként maga is szemlélô részese
volt, ha nem is Fenyvesen e lázas
napok és hetek történéseinek –, ar-
ra tér ki, ami számára a legfájdal-

masabb mozzanat, ami (következ-
ményeként a kilátásba helyezett, a
várható megtorlásnak), e történelmi
korszak soha helyre nem hozható
jellemzôje volt. Tízezrek hagyták el
az országot, akiket örökre elvesz-
tettünk, s elvesztett Fenyves is.
Az adatgyûjtés során megkísérel-
tem összegyûjteni, hogy a község
akkor az ezerötszázat alig megha-
ladó lakosságából hányan hagyták
el a hazát és a helyet, ahol szület-
tek és éltek. A szám egészen bizto-
san ötven fölött van és közelít a
százhoz: fôleg fiatalok, fiatal, gyer-
mekes családok mentek el, a leg-

Ötvenhat forradalma
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FELHÍVÁS
Felhívjuk azon balatonfenyvesi állandó lakhellyel rendelkezô, a képzési
keretidôn belül nappali tagozaton tanulmányokat folytató felsôoktatási hallga-
tóink, valamint a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi elôtt álló középis-
kolásaink figyelmét, akik felsôoktatási intézményben kívánnak tovább tanulni,
hogy ismét lehetôség nyílik a Bursa Hungarica Felsôoktatási Ösztöndíjpályá-
zat keretében ösztöndíjra pályázatot benyújtani. (Katonai, illetve rendvédel-
mi felsôoktatási intézmények hallgatói nem részesülhetnek támogatásban).
A pályázatot a balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatalban írásban, a hi-
vatalban hozzáférhetô pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy
példányban kell benyújtani.

A pályázat kötelezô mellékletei:
1. A felsôoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élôk egy fôre jutó havi 

nettó jövedelmérôl.
3. A szociális rászorultsága igazolására szolgáló okiratok.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 29. (Polgármesteri
Hivatal)

többjük örökre. Az akkori népesség
öt százaléka. Nagyon sokan.
Hogy mi lett a sorsuk, többnyire
nem tudjuk. Örökre kiszakadtak 
figyelmünk fókuszából. Vesztesé-
günk vitathatlanul, hogy ebben a
több mint fél évszázadban nem él-
tek itt, nem dolgoztak velünk, nem
érték meg közösségünkben azokat
a változásokat, amelyek után im-
már húsz éve nem nevezi ôket sen-
ki elítélendô „disszidenseknek”.
Néhány név, akikrôl biztosan tu-
dunk – s akikre most a hivatalos
emlékezés mellett személyesen is
emlékezünk –, hiszen bizonyos,
hogy sokan ismerték ôket közü-
lünk, talán még sorsuk egy-két for-
dulójáról is tudomást szereztünk.
Kulics Ferenc, Ludvig Zoltán, Hor-
váth Tibor, Kulcsár József, Maros
László, Zsinkó Ferenc, Zsinkó Ist-
ván, Bakos József, Vass József, 
Hegyi Gyula, Bíró László és Bíró 
István, Nyers József, Domján János,
Domján Lajos, Domján Sándor, Tóth
Gyula, Szegô József és a felsége,
Darázs József feleségével szintén,
Kovács Ferenc családostul, Horváth
Ferenc, Talabéri Ferenc és a család-
ja, Vastag János és Sándor és Dávid
József, Czanka András, Rédei Gyu-
la, Tafota Ferenc, Jakabfi István és
Jakabi József, Garai Géza, Szmolár
István, Orbán János, Káli Gyula,
Kutasi Ferenc, Várhelyi Imre.
És: Nagy Jóska korcsmáros meg
az ô tánctanító-életmûvész élete
párja, Geyer Matild. Akiknek sorsát,
életkalandjait szerencsém volt
megírni A kalapdoboz címû mun-
kámban. S így azt ismerjük, ha tet-
szik, a lehetô legrészletesebben.
De a többiekét nem.
S azoknak, akik egy búcsúfotó ked-
véért ötvenhat novemberében föl-
sorakoztak a falu közepén egy laza
csoportba, hogy megörökítsék a
pillanatot, a Fûzfa csárda elôtti
placcon, mielôtt elhagyják Magyar-
országot, még a nevüket se tudjuk.
Emlékezzünk. Aki tudja mi lett ve-
lük, aki fölismer valakit a fotón, írja
meg nekünk, a lap szerkesztô-
ségének. Sorsuk a miénk is. Azt
megmutatni a legméltóbb módja a
tisztelgô emlékezésnek: október
huszonharmadikán.

Buza Péter

Megemlékezés

Az Aradi Vértanúk emléke elôtt

tisztelgett Balatonfenyves. Októ-

ber 6-án a polgármesteri hivatal

elôtti kopjafánál Lombár Gábor

polgármester idézte fel az 1849.

október 6-án, Aradon történteket,

majd az Ezüst Fenyô Nyugdíjas

Egyesület kórusa és a Fekete 

István Általános Iskola mûsorát

követôen a település intézmé-

nyei, civil szervezetei helyezték

el a megemlékezés koszorúit a

kopjafánál (fotó: Márton László)
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk kifejezni köszöne-
tünket a balatonfenyvesi önkormány-
zat dolgozóinak, a képviselô-testület-
nek, minden barátnak, ismerôsnek, ro-
konnak, hogy Ôsz Ernô elvesztése 
miatti gyászunkban segítettek és azt
enyhíteni igyekeztek.

a gyászoló család

Közhasznúsági jelentés
Gyermekekért-Balatonfenyves Közhasznú Alapítvány – Székhelye: Fekete István Általá-
nos Iskola és Községi Könyvtár
(8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 38–39.) – Az alapítvány kuratóriumának elnöke:
Fábián György Balatonfenyves, Bevásárló u. 4. szám alatti lakos.

Számviteli beszámoló
ezer Ft-ban

Befektetett eszközök 0
Forgóeszközök 3191

ebbôl: Értékpapírok 537
Pénzeszközök 2654

Eszközök összesen: 3191
Saját tôke 3191

ebbôl: Induló tôke 15
Tôkeváltozás/Eredmény 2885
Tárgyévi eredmény 291

Források összesen: 3191

Eredménylevezetés
Támogatások 631
Egyéb bevételek 2151
Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek 2782
Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások 2491
Adózás elôtti eredmény 291
Adófizetési kötelezettség 0
Tárgyévi eredmény 291
A részletes számviteli beszámoló a könyvtárban a jelentéshez csatolva megtekinthetô.

A költségvetési támogatás felhasználása
Az Alapítvány részére a központi költségvetésbôl a befolyt személyi jövedelemadó 
1 százalékából 2008 évben 243 638 Ft-ot utaltak ki, melyet 2009 évben teljes egészé-
ben a felsorolt kirándulások támogatására használtunk fel.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az Alapítvány induló tôkéje 15 e Ft volt 1992-ben, mely az alapítók pénzbeli hozzájárulá-
sát jelentette. 2009. év végére a szervezet vagyona 3191 e Ft-ra nôtt, mely értékpapírban
és pénzeszközökben testesül meg. A mûködéshez külön ingatlan nem szükséges, a 
Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár épületét használhatjuk feladatainkhoz.
A közhasznú szervezetet kötelezettség nem terheli, forrásait az induló tôkén kívül, az
évek során képzôdött eredmény képezi, melyet folyamatosan igyekszünk kamatoztatni.

A cél szerinti juttatások kimutatása
Az Alapítvány 2009 évben a céljainak megfelelô tevékenységet végzett, a Balatonfeny-
vesen mûködô Általános Iskola diákjait támogatta azáltal, hogy hozzájárult tanulmányi
kirándulásaikhoz 334 800 Ft.

A központi költségvetési szervtôl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzat-
tól, önkormányzati társulástól, vagy ezek szerveitôl kapott támogatás mértéke
Az SZJA 1%-a 2009-ben 240 149 Ft volt, különféle szervezetek és magánszemélyek
adományaiból pedig 390 976 Ft-ot kapott a szervezet.

A közhasznú szervezet vezetô tisztségviselôinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Az Alapítvány vezetô tisztségviselôi munkájukért díjazásban nem részesülnek, munká-
jukat ellenszolgáltatás nélkül, önkéntes segítôként végzik.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett 2009-ben.

A közhasznú tevékenységrôl szóló rövid tartalmi beszámoló
A Gyermekekért-Balatonfenyves Alapítványt 1992-ben hoztuk létre azzal a szándékkal,
hogy a községünkben mûködô Általános Iskola fejlôdését elôsegítsük. Céljaink között
megfogalmaztuk, hogy hozzá kívánunk járulni a kultúra értékeinek megismertetésé-
hez, a testnevelés a sport, az egészséges életmód, valamint az esztétikai, mûvészeti
nevelés tárgyi feltételeinek javításához. Támogatásra érdemesnek tartjuk továbbá a 
diákok számára szervezett sport, tanulmányi és egyéb versenyeket, iskolai és más kul-
turális, szabadidôs programokat és a külföldi cserekapcsolatokat is.
Az iskolai kirándulások támogatásával több célt is megvalósítunk a felsoroltak közül,
ezért 2009 évben ezek lebonyolításához nyújtottunk segítséget.

Balatonfenyves, 2010. június 18.

Fábián György
a kuratórium elnöke

Bemutatkozik 
Fenyves gyógyszerésze
Hegedüs Józsefné (Jóba Enikô) vagyok,
Balatonfenyves új gyógyszerésze. 1973-ban
születtem Marcaliban. Életem elsô éveit Bá-
bolnán töltöttük, majd 1979-ben Fekete-
bézsenybe költöztünk. Azóta az életem ki-
sebb megszakításokkal a Balatonhoz kötôdik.
Fonyódon jártam általános iskolába és gim-
náziumba. Az érettségi után Szegedre kerül-
tem, ahol 1996-ban gyógyszerész diplomát
szereztem. Azon szerencsések közé tarto-
zom, akik még a szakma nagy öregeitôl tanul-
hattak, megtanulhattuk a hivatásunk iránti
tiszteletet és alázatot. Tanulmányaim kezde-
tétôl a patika gyógyszerillatú világában akar-
tam dolgozni. Elôször az igali Thermal gyógy-
szertárban dolgoztam, ahol a somogyszili 
fiókgyógyszertár vezetése volt a feladatom.
Szívesen dolgoztam egy kis közösségben,
ahol a legnagyobb jutalma a becsülettel 
végzett munkának az emberek szeretete és
megbecsülése volt. 1997-ben egy felkérésnek 
eleget téve haza jöttem és Fonyódon az Iste-
ni Gondviselés Gyógyszertárban dolgoztam
13 és fél évig, ahonnét Balatonfenyves lakói-
nak többsége már ismerhet.
Még az egyetemi évek alatt férjhez mentem,
három gyermekünk születet, és azóta próbá-
lom fenntartani az egyensúlyt a család és a
munka között.
A gyógyszertár mûködtetésére kiírt pályázat
elnyerésével új lehetôséget kaptam. Ezúton
szeretném megköszönni mindenkinek a segít-
séget, akik lehetôvé tették, hogy három hét
megfeszített munkájával legkésôbb október
15-tôl tárt kapukkal fogadhat mindenkit Bala-
tonfenyvesen a Turul gyógyszertár. Széles,
minden igényt kielégítô választékkal, gyógyter-
mékekkel, gyógyászati segédeszközökkel és
személyre szabott tanácsadással várunk min-
denkit. Szeretném egyszerûbbé tenni Imre-
major lakóinak gyógyszerellátását, a gyógy-
szer házhoz szállítást. Elôre egyeztetett idô-
pontban cukorbetegek részére tanácsadást és
egyéni étrend összeállítását is biztosítjuk. Fito-
terápiás, homeopátiás tanácsadással, Schüss-
ler arcdiagnózissal várunk minden érdeklôdôt.
Igyekeztem figyelembe venni a település la-
kóinak igényeit a patika nyitva tartásával kap-
csolatban. Minden szombaton, a nyári idôszak-
ban pedig vasárnap délelôtt is nyitva lesz 
a gyógyszertár. 2011 januárjától csatlakozunk a
fonyódi, balatonboglári és balatonlellei gyógy-
szertárak ügyeleti rendjéhez, így 8 hetente
Balatonfenyvesen is lesz ügyelet. Ha a felújí-
tás után az önkormányzattól lehetôséget kap-
va átköltözhetünk a gyógyszertár feletti szol-
gálati lakásba, a sürgôs esetekre mindig lesz
megoldás, legyen bárhol az ügyeletes patika.
Igyekszem mindenkinek a legjobb ellátást biz-
tosítani és türelmüket, megértésüket kérem a
kezdeti kisebb zökkenôk áthidalásához.
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Itt az ôsz, és vele együtt elkez-
dôdött a hetenkénti klubfoglalko-
zás is, elég sûrû programmal.

A legjelentôsebb a Szüreti Bál
megszervezése. Ezt valamikor a
fiatalok rendezték, most az idô-

sekre hárul a feladat, nem szeret-
nénk, ha ez a szép hagyomány
feledésbe merülne.
Az éves munka, melyet a szô-
lôben végeztek a szürettel ér vé-
get, és ezt mulatsággal ünnepel-
ték meg. A Nyugdíjas Egyesület
évrôl-évre feleleveníti ezt a szép
hagyományt. Ez évben öt lovas
kocsival vonultunk fel, az utolsón
egy présbôl friss must csordogált,
melyet a nézôközönséggel kóstol-
tattak meg.
Este a zenész klubtagok szóra-
koztatták a szépszámú egybe-
gyûlteket. A tombolán sok értékes
ajándékot sorsoltak ki. Nagyon jó
volt az elôzetes hírverés.
Köszönetet mondok az Ezüst-
fenyô Nyugdíjas Egyesület nevé-
ben a Balatonfenyvesi Turisztikai
Egyesületnek, a Roaming World
Utazási Irodának, a balatonfeny-
vesi Mosoda Bt.-nek, a polgár-
mesteri hivatalnak a támogatásért
és a segítségért.

Zöld Jánosné

Ôrizzük a hagyományt!

Felhívjuk a tisztelt ingatlan-
tulajdonosok figyelmét, hogy
október 31-éig még tilos a hulla-
dékégetés a község területén.
Vegyék igénybe az avar, nyese-
dék eltávolítására a zöldhulla-
dék szállítási szolgáltatást.
November 30-áig minden szer-
dán elszállítja a Zoldfok Zrt.
A porták elé kitett mûanyagzsá-
kokat (beszerezhetôek a Potecz
Iparcikk Üzletben és a COOP
ABC-ben).
A háztartási hullakészállítás téli
menetrendje szerint hétfônként
reggel hat és este 22 óra között
ürítik községünkben a tároló-
edényeket, viszik el a szemetes-
zsákokat.

– Vállalok mindennemû bádo-
gos munkát, tetôfedést, tetôszi-
getelést (lapos tetôt is) és tetô-
javítást. Tel.: 06-20-212-6203.

– Veszélyes fák kivágása, fûnyí-
rás, kertrendezés, takarítás, la-
katosmunkák. Tel.: 06-85-362-
151, 06-30-986-2565.

Dobogós helyet szerzett Fenyves

Második helyen végzett Balatonfenyves csapata a szeptember 4–5-én a
Zetelakán megrendezett 17. Székely-kupán. Rendszeres résztvevôje köz-
ségünk csapata a vándortornának, mely zetelaki kezdeményezésre
kezdôdött 1994-ben

Fotó: Márton László
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Novemberi számunk lapzártája

október 20., 12 óra

KOCKAVADÁSZAT
E havi rejtvényünk beküldési határideje október 20. Beküldendôk az 1–14 szá-
mozott kockák. Helyezze el az alábbi szavakat, betûcsoportokat az ábrában.
A helyes megfejtôk között az önkormányzat ajándékát sorsoljuk ki.

Kétbetûsek: DK, ÉG, HI, LÁ, SG,
SL, SO, YN

Hárombetûsek: BÓK, DAC, DUL,
JAM, LAK, LAS, SIC, SPA, TAT, VÁD,
ZÁR, ZZA

Négybetûsek: ÁTOK, ESIK, ÉVAD,
KÉVÉ, KOMA, SEJK, SZED, SZID

Ötbetûsek: AURAS, BISON, BUROK,
CIPEL, DÓZER, ÉSZAK, HUMOR,
LAPÁT, LEÍRÁ, LÉMAN, LOREN,
MENTA, MOZOG, PETÁR, RESTI,
ROLÁD, ROZOV, SZITÓ, TIPUS

Hatbetûsek: EKEVAS, GNOMON,
HIÚSÁG, KASZAT, KATONA, PA-
RISZ, RISZÁL, SPIRÁL

Hétbetûsek: BEVONAT, INDITÉK,
MONACÓI, NEMEZIS, RÁTIPOR,
TEKERES, VAKOLAT, VÉGETÉR

Nyolcbetûsek: ANOMÁLIA, GIO-
VANNI, NAGASAKI, SÓHAJTÁS

Tizenötbetûsek: EGÉSZSÉGVÉDE-
LEM, ERDELYIHADJÁRAT, MILE-
TOSZIISKOLA, TAGADÁSTAGADÁSA

Összegyûjtöttük!
Szeptemberben ismét meghirdettük iskolánkban a
papírgyûjtést. Diákjaink nagy része izgalommal ké-
szült az eseményre, szorgalmasan gyûjtötték a feles-
legessé vált újságokat. Péntekre sajnos az égiek 
elpártoltak tôlünk, egész nap esett. Ebben az idôben
jól jött az apukák segítsége, akik nemcsak az addig
megszerzett zsákmány ideszállításában segédkez-
tek, de a mérlegelésnél is átvették a gyerekek helyét
az esôben. Köszönjük!
A rossz idô ellenére hosszú évek óta az idén szedtük
össze a legtöbb papírt, összesen 11 ezer 743 kilo-
grammot. Ezzel a gyerekek megmentettek néhány fát
a kivágástól, sôt még az osztálypénzüket is gyarapí-
tották.
Az alsó tagozatosok versenyét a 3. osztály nyerte
(145 kilogramm tanulónként), a felsô tagozatosokét
pedig a 6. osztály (152 kilogramm tanulónként).

Balogh Tünde
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