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Nélküled hiába fáradunk vala
Ezek a szavak állnak azon az emlékkereszten, amelyet
gróf Széchenyi Imre miniszteri biztos állíttatott a déli part
fövenyén telepített szôlôbirtok elsô szüretének alkalmá-
ból, a teremtôhöz utalva a hálálkodókat. Innen számoljuk
a mi idônket, születésünknek immár a 115 éves évfor-
dulóját ünnepeljük.
1896-ban tartották az elsô szüretet ezen a területen, 
a badacsonyi borvidék gazdáinak termett itt a szôlô,
azután hogy kertjeiket elpusztította a filoxéra a túlparton.
Sok száz elszegényedett zalai szôlôsgazdának, vincel-
lérnek ígérve, kínálva megélhetést, majd házat, és végül
hazát biztosítva.
Ôk voltak Fenyves elsô lakói, elsô telepeseink.
Nem sokkal késôbb megjelentek az ország számos 
városának (Pozsony, Csurgó, Kaposvár, Nagykanizsa,
Pécs, és persze a fôváros) polgárai, akik egyházköz-
séget, fürdôegyesületet, kaszinót hoztak létre, villamo-
sítással, partvédelem építéssel, parkosításokkal tették
komfortossá Balatonfenyvest, elindítva már ekkor az
önállósulás hosszas, és rögös útján a közösséget.
Színvonalas polgári közösségi élet, folyamatos nagy ívû
fejlôdés volt a jellemzôje a világ ezen csendes, és cso-
dálatos szegletének, gátat ennek a világégés szabott, 
s az azt követô változások évtizedekre megbénították a
cselekvô aktivitást – idegen ideológiák jegyében, ahogy
mindenütt az országban.
Parcellázások, egy mezôgazdasági nagyüzem létreho-
zása, rabtelep mûködtetése a Berekben: ezek mind az
ötvenes évek helyi krónikájának fejezetei. Pozitív fejle-
ményekkel is: az Állami Gazdaság megalakítása rob-
banásszerûen hatott Balatonfenyves lélekszámára, mely
együtt járt a különbözô mûvészeti csoportok, sportegye-
sületek megalakulásával, melyeknek vezetôi (Tüttô 
János, a Tábor házaspár, Zöldék, és Hegedûsék) múl-
hatatlan érdemeket szereztek a község közösségé vá-
lásában.
Hosszú évtizedeken keresztül valamely szomszédos 
településhez tartoztunk, és annak ellenére, hogy életre-
valóságunkhoz nem fért kétség, nem lehettünk önállóak.
Csak 1958-tól érezhettük néhány évig az önállóság ízét
amely mély, és kitörölhetetlen nyomokat hagyott közös-
ségünkben.
Az önállóság az emberi közösségek legelemibb, legszen-
tebb joga, melyért a történelem során sokan a legdrá-
gábbat – életüket is áldozták. Szerencsére a mi esetünk-
ben erre nem volt szükség, de sokáig kellett gyôzködni
az aktuális hatalom illetékeseit, határozottan, követke-
zetesen – hogy Fenyves önállóságával mindenki csak
nyerhet. Tisztelet, és megbecsülés mindazoknak, akik
fáradságot nem kímélve elérték, hogy választhattunk –
Balatonfenyves választhatott.
1991. május 12-én – húsz esztendeje – történt, hogy az
urnákhoz járulhattunk, és dönthettünk a jövônkrôl, arról,
hogy az elkövetkezendôkben magunk kívánjuk sorsun-
kat igazgatni. Jó döntés volt, folyamatos fejlôdéssel, kö-
zösségformálással járt együtt a változás.

Immár öt önkormányzati ciklusban jó füllel, és tiszta
szemmel hallotta, és látta meg a község problémáit a
képviselô-testület, melyeket a lehetôségekhez mérten
igyekeztek kezelni úgy, hogy közben kiemelt figyelmet
fordítottak a gyermekek, és idôsek, és a szociálisan se-
gítségre szorulók gondjainak kezelésére.
Eddig nem látott, és tapasztalt ütemben kezdett fejlôdni
Balatonfenyves. Csatornahálózat, utak, járdák, sport-
csarnok, gázfogadók és vezetékek több kilométer hossz-
ban, több száz telefonvonal. Magas színvonalat biztosí-
tottunk oktatási, nevelési intézményeink technikai ellá-
tottságának. Strandrekonstrukciók, új parkok, köztéri 
alkotásokkal, gondozott közterületek, mind otthonunk
komfortját emelték, életünk minôségét javították.
Tettük a dolgunkat, és közben nem feledkeztünk meg
azokról a fontos feladatainkról sem, amelyek a gyökérte-
remtést szolgálták. Megjelent a történelmünket feldolgo-
zó két monográfia, elindítottuk a Fenyvesi Újságot, em-
lékhelyeket létesítettünk, megemlékezésekkel hagyomá-
nyokat teremtettünk. Közben civil szervezeteket, mûvé-
szeti csoportokat hívott életre Fenyves aktív közössége.
Önállóságunk elsô évében találkoztunk azokkal, akikkel 
15 éve – ez is fontos évfordulónk – 1996. szeptember 7-én
Zetelakán írásba foglaltuk a testvéri együttmûködés fôbb
tartalmi elemeit. Fürödtek az ivói, zeteváraljai, sikasszói
gyermekek a Balatonban, és jártak a mieink a székelyek
szent hegyén, a Hargitán. Sikeresen szerepeltek nyugdíja-
saink Zetelakán, énekelt a Viktória nôi kórus a parajdi só-
bányában, és barátként találkoznak évrôl-évre labdarúgó-
ink a Székely kupa focitornán (idén szeptemberben éppen
Zetelakán). A testvértelepülési kapcsolat révén fenyôk talál-
koztak.A hargitai és a balatoni fenyôk, mint tudjuk, vagy gyö-
kerestül szakadnak, vagy derékba törnek, de nem hajolnak.
Közös történelmi elôzményekbôl táplálkozó szimpátián, a
lengyel nép iránt érzett tiszteleten, és szereteten nyugvó
lehetôséget, és kötelességet teljesítettünk akkor, amikor öt
esztendôvel ezelôtt megfogtuk egymás elengedett kezét,
és tartjuk azóta is egy intenzív a jövônek szóló kapcsolat-
ban. Kölcsönös akarat, és szándék, amit megfogalmaz-
tunk lengyel barátainkkal, mely sikeres, s szorosan egy-
máshoz fûzi településeinket, térségeinket és népeinket.
115 esztendô  röviden, címszavakban. E szavak és mon-
datok Balatonfenyves községgé, közösséggé válását
hirdetik, a húsz önálló esztendô eredményeivel, és a
székely testvérkapcsolat elmúlt, lelket gyönyörködtetô,
és erôsítô másfél évtizedével, az öt év igaz szeretetben
lengyel barátainkkal.
Ünnepeljünk! Emlékezzünk, és emlékeztessünk. Ünne-
peljük évfordulóinkat, magunkat, munkánkat, emlékez-
zünk, és emlékeztessünk a nagy elôdökre, és a fárad-
hatatlan kortársakra. Mindnyájuk közösségformáló tevé-
kenysége tett bennünket azzá, amik vagyunk.
Balatonfenyves a csendes déli parti ismert, és elismert
üdülôhely. Köszönet a teremtônek, hogy volt mindezt
megôrizni, jobbítani egészségünk, energiánk, és hitünk
javára. „Nélküled hiába fáradunk vala” … Isten éltessen
Balatonfenyves !

Lombár Gábor
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Kitüntettjeink voltak
Már tizenhatodik esztendeje, hogy
szûkebb pátriánk Balatonfenyes ki-
válóságai számára munkájukért, tet-
teikért megbecsülésünk jeléül kitün-
tetô címet adományozunk. Most,
önállóságunk 20. évfordulóján átte-
kintjük, kik nyerték el ezeket a címe-
ket az elmúlt másfél évtizedben.

1996.
Díszpolgár – néhai dr. Iharos Gyula
Balatonfenyves Községért – dr. Buza
Péter, Németh Lajos
Balatonfenyves Község szolgálatá-
ért – Péter József
Kulturális életért – Nyugdíjas Egye-
sület Néptánccsoportja
1997.
Díszpolgár – Zsivótzky Gyula
Balatonfenyves Községért – Bartha
Anna posztumusz
Balatonfenyves Község szolgálatáért
– Récsey Lajosné, Banitz Józsefné
Kulturális életért – Kálmán István
1998.
Díszpolgár – dr. Gottschall János
posztumusz
Balatonfenyves Községért – Horváth
J. Károly
Balatonfenyves Község szolgálatá-
ért – Kovács Imréné
1999.
Balatonfenyves Községért – Tóth
Árpád

Balatonfenyves Község szolgálatá-
ért – néhai Lombár Jánosné
Kulturális életért – Kovácsné Ge-
lencsér Cecília
2000.
Díszpolgár – Mátyás Gábor
Balatonfenyves Községért – Sütô
Ödön posztumusz
Balatonfenyves Község szolgálatá-
ért – Diósi Sándor
Kulturális életért – Németh Nelli
2001.
Díszpolgár – Kacskovics Lajos
posztumusz
Balatonfenyves Községért – Hege-
dûs János
Kulturális életért – Nyugdíjasklub
népdalköre
2002.
Balatonfenyves Községért – Szabó
Lajos
Balatonfenyves Község szolgálatá-
ért – Németh Ferenc posztumusz
Kulturális életért – Tábor Róbert
2003.
Díszpolgár – Németh Lajos
Balatonfenyves Község szolgálatá-
ért – dr. Szilák Endre
Balatonfenyves Községért – Kovách
Imre
Kulturális életért – Tapolcai Sándor
2004.
Díszpolgár – Földváry Miksa posz-
tumusz
Balatonfenyves község szolgálatáért
– Harmath Endréné

2005.
Díszpolgár – Szász Jenô Székely-
udvarhely polgármestere
Balatonfenyves községért – Toma
Mihály és Toma Ferenc örökös
olimpiai bajnok
Balatonfenyves kulturális életéért –
Kazimour Antal szobrászmûvész
2006.
Díszpolgár – Sebestyén Csaba
Zetelaka titkára
Balatonfenyves községért – Végh
Eszter
Balatonfenyves kulturális életéért –
Zöld Jánosné
2007.
Balatonfenyves község szolgálatá-
ért – Barnaki György
Balatonfenyves kulturális életéért –
dr. Hollósi Mihály
2008.
Balatonfenyves községért – Karád
község közösségének
Balatonfenyves község szolgálatá-
ért – néhai Bartha Anna
Balatonfenyves kulturális életéért –
Ezüst Fenyô Nyugdíjas Egyesület
2009.
Balatonfenyves községért – Balogh
Imre
Balatonfenyves község szolgálatáért
– Prof. Dr. Gulya János
2010.
Balatonfenyves díszpolgára – néhai
Tüttô János
Balatonfenyvesért – Pék Hajnalka

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Tóth Árpád.

Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter).
Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20.

Nyomdai munkák: Hivatalos Biztonsági Okmány-, Értékpapír és Menetjegynyomda Kft., 
Budapesten. MKM nytsz.: PHF/1296/ve/1993.

A gyermekekért és a közösségért dolgozott Balatonfenyves új díszpolgára, Fábián György,
aki ebben az esztendôben töltötte be hetvenedik életévét.
A Felvidékrôl elszármazott család Bátaszéken talált otthonra, itt töltötte gyermekkorát.
A bajai gimnázium, majd a pécsi tanárképzô után diplomával a zsebében kezdett tanítani
Komárvárosban (Zalakomár), Lengyeltótiban, Balatonszentgyörgyön, majd a fonyódi, és
annak megszûnését követôen a marcali Járási Hivatal tanfelügyelôje, osztályvezetôje volt.
1969-ben a JATE-n középiskolai tanári diplomát szerzett, majd 81-ben az ELTE-n pedagó-
gia szakot is elvégezte. 1983-tól 1994-ig iskolánk igazgatója, majd nyugalomba vonulásáig
2005-ig tanára, tiszteletbeli igazgatója.
Tanórákon kívül is mindig foglalkozott a gyerekekkel, számára fontos volt, hogy tudjon róluk.
A 90-es évek elejétôl kiötlôje, és kivitelezôje volt a mindig népszerû kerékpáros táboroknak.
A karácsonyi templomi koncertek kezdeményezôje, szervezôje 1988–89-ben.
Az elsô demokratikus választások alkalmával egyedüli fenyvesiként lett a fonyódi képvi-
selô-testület tagja, majd 1992-tôl a balatonfenyvesé. Minden alkalommal, amikor indult 
a választásokon, a legtöbb szavazatot kapta.
1964-ben nôsült, azóta itt él velünk, két leánya, és három unokája van.
A Gyermekekért Balatonfenyves, és a Bartha Anna Alapítványok elnökeként folyamatos 
a kapcsolata a gyermekközösséggel, a település közéletével.

LG.

Díszpolgárunk lett
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A 3–7. oldal képösszeállításának fotóit Tábor Róbert és Márton László készítették

A Csalogány üzletsor a 90-es évek elején

Óvodai évzáró 1992-ben

Elkészült az új ravatalozó (1994.)

Épül a központi strand (1995.)

Székesfehérváron játszottak hokisaink (1996. március)

A Sportcsarnok építése (1994.) A Centenáriumi emlékkô avatása (1996.)

fenyv_mÆjus1.qxd  2011.05.05.  19:57  Page 3



FENYVESI ÚJSÁG HÚSZ ÉV 2011. MÁJUS

4

Kopjafa áll a községházánál (2000.)

Térkövezés az üzletsornál (1996.)

Elindul az utolsó kisvasúti járat Táskára (2002.)

„Elfogy” a tó… (2002 nyara)

Épül a Zenepavilon (2000. nyara)

Megyecímer átadáson (2001.)
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A kisvasút pályfelújítása (2002. október)

Kihelyezett testületi ülés a tó „szigetén”
(2002. augusztus)

Átadják Fenyves alsó strandjának üzletsorát (2003.)

Kotorják a Balatont Fenyvesnél (2003. június)
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Folynak a csatornázás munkák (2004. május)

Horváth Iván és Papp László oltják a berektüzet (2003. szeptember)
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Dr. Bölcskei Gusztáv táborozó gyerekekkel,
Fenyvesen (2004. június)

Persányi Miklós környezetvédelmi miniszter 
belvízszemlén (2006. január)

Mosóczi László és Lombár Gábor 
a MÁV vonalszemléjén (2007. május)

Géza fejedelem szobrának avatása (2001.)
Stanislaw Sczotka és Irena Rekosievicz aláírják 
az együttmûködés dokumentumát (2006. május)

Sebestyén Csaba Fenyves díszpolgára 
(2006. május 12.)
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Április 28-án került sor a képviselô-
testület közgyûlésére, a 10 sürgôssé-
gi indítvánnyal együtt 24 napirend
tárgyalását szavazták meg a kép-
viselôk.
– Kétségtelen, hogy ennek a napnak
az egyik legfontosabb napirendi pont-
ja a község 2010 évi költségvetési
zárszámadásának tárgyalása volt.
A közbiztonság helyzetérôl a Fonyódi
Rendôrkapitányság részérôl Marics
Zsolt ôrnagy kapitányságvezetô-
helyettes, és Pasztusics Ákos száza-
dos számoltak be. Kérdésre kifejtet-
ték, hogy a bûnesetek száma látvá-
nyos emelkedésének egyik fô oka a
jogszabályváltozás, amely több cse-
lekményt minôsített át ebbe a kategó-
riába, rontva a statisztikai arányokat.
– A Vízirendészet helyzetérôl, múlt
évi munkájáról az idei tervekrôl Verb
István százados ôrsparancsnok adott
számot.
A beszámolókat a képviselôk elfo-
gadták.
A gyermekvédelmi feladatok 2010 évi
történéseirôl az alapszolgáltatás
munkatársai, az óvodavezetô, az is-
kola Igazgatója, valamint a jegyzô
számolt be a közgyûlésnek, melyet a
Jogi Bizottság ajánlása alapján elfo-
gadtak a képviselôk.
Dr. Veress Zsolt háziorvos adott szá-
mot a háziorvosi szolgálat múlt évi
munkájáról, melynek a megelôzésre
vonatkozó részét minôsítették külö-
nösen jónak a közgyûlés tagjai. Fon-
tosnak ítélve az érintettek vélemé-
nyét, várják a képviselôk és a szolgá-
latot végzôk véleményét, melyet a
Rendelôben kihelyezendô ládába kell
bedobniuk (szeptember 15-ig), me-
lyeket értékelni fognak.
Elfogadta a közgyûlés a védônôi
szolgálat múlt évi munkájáról szóló
beszámolót, majd az Alapszolgálta-
tási Központ múlt évi munkájáról 
készült beszámolót Druskóczi Tünde,
a Központ vezetôje terjesztette a
képviselôk elé.Több kérdés is megfo-
galmazódott a jelzôrendszeres szol-
gálat mûködésérôl, az ellátottak szá-
mának csökkenésérôl.
Elfogadták a képviselôk a tanyagond-
nok tájékoztatóját munkájáról, mely
során hangsúlyosan megfogalma-

zódtak a szolgálat kisbuszának hasz-
nálatával kapcsolatos kérdések: mi-
lyen célra használható, milyen mó-
don és kondíciókkal a jármû? Ezek
tisztázását fontosnak tartja a testület.
Elfogadta a közgyûlés a 2010 évi
belsô ellenôrzésrôl szóló beszámo-
lót, melyet Kahó Ildikó belsô ellenôr
készített.
Elôterjesztette az óvoda vezetôje az
intézmény névadásával kapcsolatos
javaslatát, melyet támogatott a testü-
let egyhangú szavazással, így neve
„Kisfenyô Óvoda Balatonfenyves” lett.
Kérdés, észrevétel nélkül a Pénzügyi
Bizottság egyhangú ajánlása alap-
ján 4 szavazattal, 2 ellenszavazattal,
1 tartózkodással minôsített többség-
gel fogadta el a múlt évi zárszáma-
dást a testület. Az elôterjesztés mel-
lékletében a könyvvizsgáló az önkor-
mányzat pénzügyi helyzetét így
minôsítette: „Az Önkormányzat gaz-
dálkodása kiegyensúlyozott, pénz-
ügyi helyzete stabil. A feladatokat az
ésszerû takarékosság elvének figye-
lembe vételével oldották meg”.
A polgármester jelentését a lejárt ha-
táridejû határozatok végrehajtásáról,
valamint az elmúlt testületi ülés óta
történtekrôl 6 szavazattal, 1 tartózko-
dással fogadták el a testület tagjai.
Hanzel Istvánné számára nyugdíjba
vonulása alkalmából a településen
végzett munkáját elismerendô három
havi bérének megfelelô jutalmat fo-
gadtak el a képviselôk.
Elfogadták a képviselôk az idei 
költségvetési rendelet módosítását 
(4 szavazat 2 ellenszavazat 1 tartóz-
kodás) melyek már elfogadott testü-
leti határozatoknak a rendeleten való
átvezetését jelentették – azokról a
testület már korábbi ülésein döntést
hozott.
Felhatalmazta a képviselô-testület a
polgármestert a Polgárôr Egyesület-
tel az együttmûködési megállapodás
megkötésére.
Komoly vitát váltott ki a volt focipálya
használatával kapcsolatos elôter-
jesztés. Volt képviselô, aki számon
kérte, hogy miért vágtuk le megálla-
podás hiányában a füvet. Szeptem-
ber óta nem tudta a hivatal elérni,
hogy azt a tulajdonos megtegye.

A polgármester saját intézkedését a
Húsvét közeledtével indokolta, egy-
ben felajánlotta, hogy megfizeti a
munka költségeit, amennyiben azt 
a testület kívánja. Fontosnak tartja a
testület a Pénzügyi Bizottság aján-
lására, hogy a pálya használati
szerzôdését legalább két esztendôre
kössék meg, egyben nagyon fontos,
hogy abban pontosan szerepeltessük
a jogokat, és kötelmeket.
Az Imre majori ivóvíz hálózat kiépíté-
sére benyújtott KEOP pályázat lebo-
nyolításával, közbeszerzési, és ta-
nácsadói tevékenység ellátásával az
ajánlattevôk közül a KAPOS HIDRO
Kft.-t bízták meg.
A község néhány külterületi ingatla-
nának megvásárlására nyújtottak be
magánszemélyek kérelmet a Kossuth
utcától délre esô területen. A polgár-
mester tájékoztatja a kérelmezôket
az ingatlanok státusáról, rendezési
tervi besorolásáról, melyek ismereté-
ben és elfogadása esetén értékeltetik
fel az ingatlanokat, majd ajánlják fel
kérelmezôknek.
Egyhangú szavazással 30 ezer forin-
tos támogatást ítéltek meg a kép-
viselôk a Marcali Városi Kórház
Gyermekosztályának egy sószoba ki-
alakításához: a légúti problémákkal
küzdô gyermekek, köztük fenyvesiek
gyógyításában fontos szerepet tölt
majd be.
Nem támogatták a képviselôk egy
strandi vállalkozás büfé felújítási költ-
ségeinek (egy részének) a bérleti 
díjban való érvényesítését, egyben
az üzlet elôtti terület térkövezésének
tulajdonosi hozzájárulásához egy-
szerûsített terv benyújtását kérték.
Egy fenyvesi kislány, Vinkler Zorka
Anna bölcsôdei elhelyezésének költ-
ségeinek vállalásáról hoztak döntést
a képviselôk a gyermek három éves
életkorának betöltéséig (3 hónapra).
A község honlapjának megújulása
érdekében született döntés, melynek
tartalmáról, formájáról a képviselôk a
honlap készítôjével egyeztetést tarta-
nak. A kertmozi hasznosítására egy
vállalkozással – amely tavaly már
próbált programokat szervezni erre a 
területre, megépítve a színpadot – is-
mételt egyeztetést tartanak fontos-
nak a képviselôk.
Ezen részt vesz a település turisztikai
fejlesztésével foglalkozó Turisztikai

A községházáról jelentjük
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Egyesület és a Polgárôr Egyesület.
Utóbbiak edzôteremként kívánnák
használni, felmerült, erre a célra ren-
delkezésre áll a tornacsarnok.
Döntöttek arról a képviselôk, hogy a
Hubertus Bt. nyolc kérdésére, ame-
lyet januárban intéztek az önkor-
mányzathoz, szakértôkkel egyezte-
tett választ terjesszen elô a testület-
nek a hivatal.
Felmerült az ülésen az útbeszakadá-
sok, a Vörösmarty utcai járda enge-
délyeztetésének, a rendelô mögötti
árok, a Kupa mögötti utca állapotá-
nak kérdése, a DRV úthelyreállításra
kötelezésének feladata, illetve a ja-
vaslat, hogy több bejáró telepítésére
kerüljön sor a Csalogány strandon.
Az ülés végén a polgármester kilá-
tásba helyezte, hogy megfontolja, 
jogi úton is elégtételt vesz azok miatt
a sérelmek miatt, amelyek személyét
a különbözô médiumokban, az inter-
neten érik, s éppen olyan helyzetben,
amikor – a megnehezült körülmények
miatt – sokkal nagyobb összefogásra
volna szükség minden érdekelt és
felelôs együttmûködésében.

Lombár Gábor

Balatonfenyves Község Önkor-
mányzatának jegyzôje 2011.
június 01. napjától–szeptember
30. napjáig terjedô idôszakra
pályázatot hirdet idegenforgal-
mi adóellenôri állásra. A mun-
kakör betöltésére a köztiszt-
viselôk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII számú törvényben va-
lamint a köztisztviselôk képesí-
tési elôírásairól szóló 9/1995.
(02. 03.) számú kormányrende-
letben foglaltak az irányadók.
Részletes felvilágosításért for-
duljanak Babaicsné Tóth And-
reához az adócsoportnál az 
5. számú irodában.

Jelentkezni lehet:
2011. május 20. napjáig 

az alábbi címen:
Balatonfenyves Község

jegyzôje, 
8646 Balatonfenyves, 

Kölcsey u. 27.
Telefon: 85/560-158.

Azzal köszöntünk el március 25-én Hackl Sándornétól – Erzsitôl –, április
15-én meg Világos Zoltánnétól – Zsuzsától –, hogy lássuk ôket ezután is
minél gyakrabban. Most, hogy negyvenéves munkaviszony után mindket-
ten nyugdíjba vonultak. Hosszú éveken keresztül kitartó szorgalommal dol-
gozó munkatársaink voltak. Az eltelt évek során iskolai feladataik mellett
részt vállaltak a községi rendezvények lebonyolításában is. A gyerekek és
felnôttek tucatjai fogyasztották el azokat a finom ebédeket, amelyek elké-
szítéséhez szaktudásával Erzsi néni is hozzájárult.
Zsuzsa néni a tornacsarnokban sok szeretettel fordult gyermekeink és a
sportot kedvelô fiatalok felé, szinte segítette a nevelômunkánkat.
Köszönjük mindkettôjüknek értünk, valamennyiünkért végzett munkáját, és
jó pihenést kívánunk, örömteli, hosszú-hosszú élményekkel gazdagított,
békés nyugdíjas éveket.
Régi magyar köszöntôvel szeretném zárni gondolataimat:
„Sok számos esztendôket vígan megélhess, / Napjaidat számlálni ne 
legyen terhes. / Az ég harmatja szívedet újítsa, / Áldások árja házad 
elborítsa.”

MKF

Újra Budapesten jártunk
Korán reggel útnak indultunk a fôvárosunkba, ahol elsô utunk a Csodák Pa-
lotájába vezetett. Sok érdekes játékkal ismerkedhettünk meg, mint például
a szöges ágy, a rajzoló gömbök, a különbözô állapotfelmérô eszközök.
Mindenki a számára szimpatikus dolgokkal tölthette el az idejét. Rendha-
gyó fizikaórán is részt vehettünk, ahol elektromossággal kapcsolatos kísér-
leteket mutattak be, ráadásul mi is segédkezhettünk. A többség kedvence
a generátor volt, ami villámokat bocsátott ki.
Következô utunk a Természettudományi Múzeumhoz vezetett. Megtekint-
hettük különbözô korok állatait, növényeit, ilyen volt a mamut vagy a bejá-
ratnál látható kékbálna csontváza. Az élethû állati és növényi makettek el-
nyerték tetszésünket.
Napunk befejezéséül a Mûvészetek Palotája és a Nemzeti Színház kertjét
jártuk körbe. A labirintusban csoportosan tévedtünk el, amibôl nagy nehe-
zen kikecmeregtünk. Utána a Bábel toronyról néztünk rá egyik legnagyobb
folyónkra, a Dunára. Budapesti kirándulásunk végén, mindenki fáradtan, de
jól érezve magát érkezett haza.

Török Alexandra, Sziva Klaudia

Munkás negyven esztendô…
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Meghívó
Gyermeknapra 
Szeretettel meghívunk Mindenkit 2011.
május 28-án (szombaton) a Nagystrandon
megrendezésre kerülô községi gyermek-
napra! A részletekrôl tájékozódhatnak majd
a plakátokon és a Turisztikai Egyesület
honlapján (www.balatonfenyvesen.hu). Az
Egészségügyi Sátorban a következô prog-
ramok várnak: ingyenes fogászati szûrés,
gyógytorna, vércukor-, koleszterin- és vér-
nyomásmérés, homeopátiás tanácsadás.
Eredményt hirdetünk az óvodásoknak és 
általános iskolásoknak meghirdetett pályá-
zatban is.

Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület,
az iskolai és óvodai SZMK

Május elseje: 
Óriási siker volt! 
A 2011. május elsején immár negyedik 
alkalommal rendezte meg nyílt napját a
Hubertus Bt. Balatonfenyvesen, a Huber-
tus-Hof-ban. Az érdeklôdôket kemencé-
ben és grillen sült finomságokkal várták.
A gyermekek nagy örömére különbözô
traktorokat nézhettek meg élôben, fel-
mászhattak a szalmapiramisra, kistrakto-
rokkal versenyezhettek és krétával rajzol-
hattak az aszfalton. Az egész napos prog-
ram során íjászkodni, focizni is lehetett.
Bemutatásra került a hidegen sajtolt rep-
ceolaj készítésének folyamata is, amelyet
a Hubertus-Hof konyhájában préselnek,
és ételeik elkészítéséhez is ezt az egész-
séges, Omega3 és telítettlen zsírsavakban
gazdag olajat használják.
A gyermekeket még egy meglepetés vár-
ta, mégpedig Rosta Géza gyermekmûso-
ra. Az este folyamán a Fônix zenekar szó-
rakoztatta a közönséget.
Jövôre is szeretettel várjuk Önöket egy
kötetlen, családias programra Balaton-
fenyvesen! 

RAJZOLJ / BARKÁCSOLJ 
ÉS PÁLYÁZZ!

Engedd szabadon a képzeleted!
Rajzpályázat óvodásoknak és alsó tago-
zatosoknak
Téma: Hogyan ápolom a fogaimat?
Pályázat (bármilyen mûfajú pályamûvet
várunk) felsô tagozatosoknak
Téma: Hogyan óvjuk az egészségünket?
Beküldési határidô: 2011. május 20. (pén-
tek)
Mindkét kategória elsô öt helyezettje aján-
dékot kap.

A Húsvétkor már a felújított strandon sétálhattak, napfürdôzhettek a
balatonfenyvesiek, a település nyaralópolgárai, vendégei. Az elmúlt évi
viharok és az ôszi magas vízállás okozta károk következtében nagy-
mértékben megrongálódott a község központi strandja, melynek kö-
vetkeztében 600 négyzetméteren teljes mértékben cserélni kellett a
partvédelem mögötti zöldsávot.
Az önkormányzat közmunkásaival végezte a helyreállítást, amit a szeles
idôjárás, valamint a közmunkaprogram csúszása is késleltetett – tudtuk
meg Hadnagy Lászlónétól. A település fôkertésze elmondta: kimetszették
a sérült részeket, a mély lyukakat elôször kôvel, majd két rétegben föld-
del töltötték fel, melyeket rétegenként tömörítettek. A gyepszônyeget a le-
terítés követôen, a teljes megtapadás idejére rögzítô-hálóval védenek.
A viharok keltette hatalmas hullámzás elmosta a partvédmû elôtti hul-
lámtörô köveket, melyek egy részét már „felhúzták”, a hiányos terüle-
tekre pedig száz tonna új terméskô került.

(fotó: Márton László)

Megújult a központi strand

Úszótanfolyam

Iskolánk 4. és 5. osztályos tanulói idén úszótanfolyamon vettek részt a
boglári Urányi János sportuszodában. A húsz órás foglalkozáson diák-
jaink sikerrel sajáttították el a mell-, a hát és a gyorsúszás technikáját

fenyv_mÆjus1.qxd  2011.05.05.  20:05  Page 10



2011. MÁJUS KÖZ(SÉGI)ÉLET – HIRDETÉS FENYVESI ÚJSÁG

11

Turul Gyógyszertár
8646 Balatonfenyves Bocskai tér 1.,
tel: 85/560-012, 
email: orieniko@gmail.com
Nyitva tartás: H–P: 8–17 óráig, 

Sz: 8–13 óráig.
Ha egészségügyi problémája van
és segítséget kérne, kérdezze szak-
értônket:
http://www.orvostudakozo.hu/Szak
emberValaszol/HegedusJozsefneE
niko
http://www.flavin7hydrogen.com/pa
ge/index.php?o=0&sw=630961

A Fonyód-Balatonfenyves Alap-
szolgáltatási Központ Gyermek-
jóléti és Családsegítô Szolgálata
értesíti a tisztelt lakosságot, hogy
2011. évben a következô idôpon-
tokban, mindig csütörtöki napo-
kon, 8.30–10.30 között tart RUHA-
OSZTÁST: május 19., június 16.,
július 21., augusztus 18., szep-
tember 15., október 20., novem-
ber 17., december 15. Helyszín:
Balatonfenyves, Kölcsey u. 30.

Versenyben vagyunk!
A tavasz nagyon sok tantárgy esetében a versenyek idôszaka is, ilyenkor kínál-
kozik a legtöbb lehetôség a tanulók tudásának összevetésére. Gyermekeink is
felvették a versenyt más iskolák diákjaival, és büszkék lehetünk eredményeikre.
Március 17-én rendezték meg Fonyódon a 12. kistérségi népmesemondó ver-
senyt. Ezen az összejövetelen Péter Márk képviselte iskolánkat, aki a 3.–4.
osztályos kategóriában kiváló elôadásával elnyerte az elsô helyezést.
Április 13-án matematikaversenyen voltunk Balatonkeresztúron. A hagyomá-
nyoknak megfelelôen a környezô 11 iskola 3. és 4. osztályosai mérték össze
tudásukat. Iskolánkat négy tanuló, Stadler Tünde és Péter Márk, továbbá Ôsz
Tímea és Fehér Bálint képviselte. Stadler Tünde 3. helyezést ért el a 3. osztá-
lyosok versenyében. Bár a többiek nem kerültek a három legjobb közé, ôk is
szépen szerepeltek.

Nagyné Keszte Jolán és Szalai Krisztina (felkészítô tanítók)

Április 16-án az adonyi karateversenyen remek helyezéseket értek el diákja-
ink. Kémenes Dániel (3. o.) kata: ezüst érem, Péter Márk (3. o.) kumite: bronz
érem, Fehér Bálint (4. o.) kata: bronz érem, Németh Márk (4. o.) kata: arany
érem és Lelkó Attila (8. o.) kata: bronz érem. Mindannyiuknak gratulálunk 
kiváló teljesítmányükért!

Április 6-án került megrendezésre az alapmûveleti matematikaverseny,
amelynek célja a tanulók számolási és kalkulációs képességének mérése.
A nevével ellentétben nem is olyan könnyû, mint gondolnánk. Gyors észjárás,
precizitás és alapos tudás szükséges a sikerhez. Iskolánkat Barnaki Barnabás,
Horváth Szófia, Lelkó Attila és Papp Donát 8. osztályos tanulók, valamint az 
5. osztályból Harmath Klaudia, Harsányi Anna Kamilla és Kiss József Krisztián
képviselte. Különösen ügyesen szerepelt Papp Donát (4. hely), illetve Kiss 
József Krisztián (5. hely), akik minden elismerést megérdemelnek! 

Balogh Tünde (felkészítô tanárnô)

„Barátunk a természet” 2011.04.01. Öreglak. A Kaán Károly Természetisme-
reti megyei verseny elsô felkészítô fordulóját évek óta Öreglakon szervezik
meg, ahol az elméleti tudás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a praktikus, gya-
korlati ismeretekre, állat- és növényfajok felismerésére. A szép új iskola bioló-
gia termében szemléltetô anyagokat, mikroszkópi metszeteket, kitömött álla-
tokat kellett azonosítani, az informatikai teremben állatok képét és hangját.
Egy újabb helyiségben tesztfeladatokat kellett megoldani, majd a hatalmas
öreg park lágy- és fásszárúit meghatározni, ami ilyen korán, rügyfakadás ide-
jén komoly feladat.
A nevezett hat környékbeli iskola 25 versenyzôje között tanítványaink szépen
helytálltak, Harsányi Anna (5. o.) 3. helyezést, Tomisa Dorina (6. o.) 4. helye-
zést, Somogyi Emese (8. o.) 4. helyezést, Németh Cintia (7. o.) 5. helyezést ért
el, amelyhez ezúton is gratulálunk! 

Joó Tamás (felkészítô tanár)

2011. április 13-án részt vettünk a Balatonlelle – Karád Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény által a 7. és 8. évfolyamnak meghirdetett kör-
zeti német nyelvi verseny elsô (írásbeli) fordulóján, ahol az iskolánk 4 tanulója
továbbjutott a szóbeli fordulóba: Nagy Ivett – 7. osztály, Lelkó Attila – 8. osztály,
Horváth Szófia – 8. osztály, Barnaki Barnabás – 8. osztály.
A továbbjutóknak gratulálunk, és sok sikert kívánunk nekik a szóbeli versenyen!

Mika Mária (felkészítô tanár)

A népdaléneklési versenyt Fonyódon április 2-án rendezték, melyre Török
Alexandra is benevezett balatoni népdalokból összeállított népdalcsokrával.
Gyönyörû elôadásával nemcsak a hallgatóság tetszését, de a zsûritôl az elsô
helyet is elnyerte.
Április 16-án került sor a szennai népdaléneklési versenyre, ahová az ország
minden tájáról érkeztek „mûvészpalánták”. Alexandra itt is derekasan megállta
a helyét. A szakmai mûvészekbôl álló zsûri EZÜST minôsítéssel jutalmazta a
fellépését. Ez már egy országos minôsítés! Gratulálunk Szandra!

Kovácsné Gelencsér Cecília (felkészítô tanár) 

Gratulálunk a felkészítô tanároknak is!

APRÓ
– Kétajtós akasztós szekrény (20 000 Ft),

polc (4000 Ft), tévéállvány (4000 Ft), há-
romajtós polcos szekrény (40 000 Ft), 
nôi ezüst ékszerek, nôi bundák eladók.
20/471-7225, szlivka86@freemail.hu

– Vállalok mindennemû bádogos munkát,
tetôfedést, -szigetelést, -javítást (lapos tetôt
is), festést, mázolást, burkolást és lakás-
takarítást. Tel.: 20/212-6203, Keszép-Dach
építôipari kereskedelmi szolgáltatói Kft.

– Kis javításra szoruló Babetta eladó. Tel.:
30/484-0741

– Vállalati üdülôbe keresek a nyári hóna-
pokra szombatonkénti váltáshoz taka-
rítónôt. 30/478-5913

– Boros hordók eladók: 2 db 100 literes, 6 db
50 literes, Karancs gáztûzhely, 3 lángos,
kárpitozott szék (8 db), Balatonfenyves,
Petôfi u. 102.

– Eladó egy fekete DAEWO színes televízió
(55 cm, 5000 Ft, félköríves zuhanykabin,
nem használt, 20 000 Ft, TV, DVD állvány,
éger színû, 6000 Ft, Bonellrugós ágybetét
(90x200 cm) 20 db 6000 Ft/db, Ping-pong
asztal, javításra, szoruló 5000 Ft, akvári-
um állvánnyal, 200 l-es, 15 000 Ft, gáztûz-
hely Karancs, 4 égôs, 10 000 Ft/db (2 db),
hôszigetelt ablakok, tok nélkül, 5 db, 5000
Ft/db. Érdeklôdni lehet a 20/917-4300-as
számon.

– KOZMETIKA! Teljeskörû kozmetikai szol-
gáltatással várom kedves vendégeimet.
Információ és bejelentkezés: Kovács Bri-
gitta 30/222-5606

– A RESTI nyitva: 06–22 óra között minden
nap. Tavalyi árakkal és kilencféle hambur-
gerral várjuk vendégeinket!

fenyv_mÆjus1.qxd  2011.05.05.  20:05  Page 11



FENYVESI ÚJSÁG KÓSTOLÓ – REJTVÉNY 2011. MÁJUS

12

HÁZI RECEPT
Barackos – mákos pite
Cser Zoltán ajánlásával

Hozzávalók a tésztához: 30 dkg liszt, 15 dkg vaj, 2 evôkanál tejföl, 5 dkg cukor, só,
a formázáshoz: liszt,
A töltelékhez: 20 dkg mák, 5 dkg búzadara, 2 dl tej, 15 dkg cukor, 1 csomag vaní-
liás cukor, 1 citrom héja, 25 dkg túró, 5 dkg porcukor, 3 tojásfehérje, 80 dkg sárga-
barack, 4 evôkanál sárgabaracklekvár.

A lisztet a vajjal összemorzsoljuk, majd a tejföllel, a cukorral és csipetnyi sóval gyorsan összegyúrjuk. A tésztát a liszt-
tel behintett deszkán akkorára nyújtjuk, hogy egy közepes tepsit kibélelhessünk vele úgy, hogy az oldalát is befedje.
A mákot a darával összeszitáljuk, a forrásban lévô tejbe szórjuk, és 1-2 percig kevergetve fôzzük. Ezután a tûzrôl lehúz-
zuk, a cukrot, a vaníliás cukrot és a reszelt citromhéjat belekeverjük, majd hagyjuk kihûlni. Amikor kézmeleg, az áttört
túrót beledolgozzuk, végül a porcukorral kemény habbá vert tojásfehérjét is beleforgatjuk.
A mákos-túrós krémet a tésztára simítjuk, a megmosott, kimagvalt, elfelezett barackokat vágott felükkel lefelé a tetejére
rendezzük.
A lekvárt egy kevés vízzel simára keverjük, és a sütemény tetejét bekenjük vele.
220 °C-ra elômelegített sütôben (légkeveréses sütôben 180 °C) kb. 40 perc alatt megsütjük.
Csinos szeletekre vágva, langyosan tálaljuk.

KOCKAVADÁSZAT
E havi rejtvényünk beküldési határideje: május 20. Fejtse meg a rejtvényt, majd a
kiemelt betûk segítségével alkossa meg a megfejtendô szavakat. A kiegészítendô
Márai Sándor idézet: „Az élet igazi, nagy vállalkozásai legtöbbször nem hôstettek,
hanem …” A helyes megfejtôk között az önkormányzat ajándékát sorsoljuk ki.
Áprilisi rejtvényünk helyes megfejtése: „Aranyat szerencsével találsz, a szeretet
fontosabb.” Az önkormányzat ajándékát nyerte: Barnaki Györgyné, Halász u. 12.

Júniusi számunk lapzártája

május 20., 12 óra

Vízszintes: 1. Gárdony része 2. pázsit, gyep
4. római 11 5. zuhanás 7. lábbeli 9. tágas
helyiség 11. régi pénz 13. torkoskodik 17.
puskát elsüt 8. verset megváltoztat 20. férfi
énekhang 21. pökhendi 24. apa becézve
25. felesége 28. paszuly 29. elhamvad 31.
maró folyadék 33. mozgókép 35. indok, mo-
tívum 36. teniszkellék 38. oszlop, rovat 
39. fuvola 40. hamvveder 42. német tévé-
adó 44. létezni 47. idegen Heléna 49. üdítô
53. díjszabás 55. nyugszik 56. tojást költ 
58. megfázás 61. inkább a másik 63. gaz-
dag 64. kilokalória 66. merre? 70. ama, mu-
tató szó 73. magyaros kabát 74. angol taga-
dás 75. szántóeszköz 76. sízés kelléke 78.
sajtváros 79. fiatal 81. apró 82. angol Mária
83. heg 86. verbum magja 87. nikkel vegyje-
le 89. dáma 90. londoni képtár 93. emerre
párja 94. kaszabol 95. nem alá 97. forint, rö-
vidítve 98. kairói 99. tok 101. megszégyenü-
lés 105. gyalázatos 107. legelô 108. zenei
mûfaj 110. mélybe hajít 

Függôleges: 1. Verdi operája 3. könyvet ki-
nyit 6. hintett 8. szökik 10. Róma, angolul 12.
az egyik égtáj 14. afféle, hasonló 15. lábikra
16. dülöngél 19. megszégyenít 20. 12 darab
21. Nigéria rövidítve 22. lábos 23. kémlel
26. felad, postáz 27. elfojt, elfúj 30. csermely
32. összeölt 34. végtag 37. októberi 38. ott-
honi 41. hétszer tíz 43. mázol 45. vihog 
46. csupán 48. alulra 50. United Kingdom
51. igen, németül 52. szavazat 54. ízesít 
57. római 52 59. telefon, rövidítve 60. tárna
62. ellenôrzés 63. római 501 65. enyeleg 
66. bizalom 67. lakodalom 68. anya, be-
cézve 69. akkor 71. gyalogátkelô 72. zúdít 
73. mely irányba? 77. friss 80. borbély 
81. ötös 84. Beáta, becézve 85. Jerry társa
88. ti, németül 91. fagyos évszak 92. oda-
nyújt 93. Atália, becézve 94. apró pókféle
95. folyószélek 96. esztendôs 100. román
autójel 101. ki ellentéte 102. brit együttes
103. kábítószer 104. ki nem állhat 106. ko-
csisátor 108. jelet vés 109. világosbarna ló
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