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t évre – s nem mint eddig: négyre – választunk most
Fenyvesen, ahogy az országban mindenütt, az Alaptörvény
változást jelentô rendelkezése szerint, képviselôket, polgármestert. De talán nem is ez a ciklust hosszabbító volt a legfontosabb változás, amelyet az önkormányzatoknak – az önkormányzatiság kérdéskörében – a rendszerváltástól számított két és fél évtizedben, hol örömmel, hol kényszeredetten
tudomásul kellett venniük. Választóknak és választottaknak.
Hajdan, akár egy szép álom, úgy kezdôdött ez az immár negyedszázados történet. A kisebb-nagyobb közösségek
szinte minden eszközt megkaptak ahhoz, hogy a közvetlenül rájuk tartozó ügyekben demokratikus fórumok – a testületek – felhatalmazásával maguk döntsenek. Eleinte úgy
tûnt, pénz is lesz elegendô ehhez a programhoz, s a
kötelezô feladatok súlya és számossága se haladja meg az
ésszerûség és vállalhatóság határát. Különösen nem, mert
az állam az adóbevételek inkasszálásának arányait is barátságosan osztotta meg az önkormányzatokkal. Eleinte
bôven hagyott forrásokat a helyben keletkezô bevételekbôl
s engedett át a magáéból az átruházott feladatokra.
Ahogy aztán ciklusból ciklusba fordulva egyre világosabbá
vált, hogy nincs elég pénz egy ilyen rendszer mûködtetésére, nem futja a mindenkori kormányzat és önkormányzat
együttes finanszírozására, legalábbis nálunk nem, Magyarországon, megkezdôdtek az átalakító mûveletek. A helyben
keletkezô bevételekbôl egyre többet vont el az állam, miközben egyre több feladatot adott át a helyi közösségek felelôs
irányítóinak. Akiknek ráadásul azzal is szembe kellett nézniük, hogy megtisztelô tisztségük, hivataluk és munkájuk
– ami természetes, hiszen ezt nevezik demokráciának –
erôsen függ a választói közösség támogató szimpátiájától.
Amely közösség, ugyancsak természetesen, eredményeket
vár, fejlôdést remél, a szomszéd zöldebb rétjét szeretné látni maga körül. Rendet, szabályos mûködést követel. Még
talán azt is, hogy a szükségképpen felmerülô vitás kérdésekben egyszerre álljon mindkét fél mellé a helyi hatalom a
maga döntéseivel. Ami persze lehetetlen.
És ha nem így van? Ha nincs hozzá pénz, paripa, fegyver?
A társadalmi következmény súlyos. Ahogy sokasodnak a
feladatok miközben egyre kevesebb a megoldásukhoz a
pénz, amikor nem futja arra már, amire pedig kellene futnia
– s különösen az örök reményekkel szembesítve –, bekövetkezik a bizalomvesztés és a kiábrándulás. Aminek persze megint csak maga a közösség – épsége, életérzése –
látja a kárát.
Most megint és újra: választunk. S életünk, helyzetünk
legfôbb üzenete mindannak ellenére, amit fentebb számba
vettünk, az elmúlt negyedszázad alatt bekövetkezett változások ellenére: választani kell!! Szavazni arra, akiben bízunk, akit bizalommal felhatalmazni gondolunk. Történelmi
tapasztalatunk, hogy az egyre szûkülô lehetôségek keretei
közt is lehet jól, ám lehet rosszul is dönteni. Választani: nem
csak jog, de kötelesség! Ez a parancs fölülír minden más
szentenciát.
Nem lehet senkinek sem mindegy, kik lesznek azok, akik
még mindig, s ez után is, tehetnek Fenyvesért, polgáraiért.
(Buza Péter)
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FENYVESI ÚJSÁG
HIRDETMÉNY
Az Önkormányzat értesíti a lakosságot, hogy a komposztálók igénylésére
jogosult személyek körét kibôvíti
Balatonfenyves közigazgatási területén
ingatlannal rendelkezô tulajdonosokra.
A „Házi komposztálás népszerûsítése
Balatonfenyvesen” elnevezésû, KEOP6.2.0/A/11-2011-0246 azonosító számú pályázattal támogatott projektünk
keretében, 2014. szeptember 09–
2014. szeptember 26. közötti idôszakban végezzük el a még készleten lévô
komposztálók ingyenes szétosztását,
az érkezési sorrend figyelembevételével. A komposztálók a használati
szerzôdés aláírását követôen munkaidôben átvehetôk a Balatonfenyvesi
Polgármesteri Hivatalban (8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27.).
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

GYÓGYSZERTÁRAK
ÜGYELETI RENDJE 2014
Szeptember 8–14.
Magyar Korona Gyógyszertár
Balatonlelle
Szeptember 15–21.
Három Királyok Gyógyszertár
Balatonboglár
Szeptember 22–28.
Mária Gyógyszertár Balatonlelle
Szeptember 29.–Október 5.
Arany Kígyó Gyógyszertár
Balatonboglár
Október 6–12.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár Fonyód
Október 13–19.
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves
Ügyeleti idô zárástól az alábbi idôpontig:
2014.09.01.–2014.12.31.:
H–P: 20 óra, Szombat:14 óra,
Vasárnap és ünnepnapokon 12 óra

Októberi számunk lapzártája
október 14., 12 óra
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Számadás III.
(2013. január 1 – 2014. szeptember 10)
Az önkormányzás fokmérôje, egyben egy, a turisztikából megélni kívánó település folyamatos kötelezettsége a fejlesztések folyamatossága. Nálunk szinte
minden a vendégeket szolgálja, persze mindezek mellett vannak nekünk is
olyan feladataink, kötelezettségein, amelyek elsôsorban az egész évben Fenyvesen élôket szolgálják. Ilyenek az oktatásra, nevelésre fordítandó összegek,
az azokból megvalósuló fejlesztések.
2013-ban egy jelentôs összeggel (18 millió) útjavítást végeztünk a Kölcsey, és
Vas Gereben utcákban, utakat javítottunk, és járdát újítottunk fel (Vörösmarty
utca elején a Kisvasúti gyalogos átjáró, és a Nagyárok között) majd 20 millióból. Megépítettük a Száva utca végénél a második gyermekfövenyt több mint
11 millióból. Fenyves alsón a strand elôtti területen parkolót alakítottunk ki
3 millióból. Köztéri padok (2 millió) röplabda pálya a Csalogány strandon (1 millió), strandi játszóterek cseréje (7 millió) ároktisztítás, útpadkázás a Kaposvári
utca térségében (2 millió) is gyarapította életünk kényelmét. A strandokon
4,2 millióért cseréltük a zuhanyzókat.
Komoly összegekbe kerültek:
– az iskolában mûfüves focipálya (13,5 milliós önrésszel)
– felújítottuk a Csalogány strandi partvédelmet (7 millióból)
– 4,5 milliót költöttünk medertisztításra
– a Községháza energetikai felújítása 48 millióba került.
Sikeresen használtuk fel a pályázati lehetôségeket: a fejlesztésekre használható összegeket meg tudtuk növelni annak mértékében, hogy azok milyen intenzitású (milyen nagyságrendû) önrésszel) kerültek kiírásra.
2014-ben az elmúlt évek egyik legnagyobb összegû költségvetésével kezdhettük meg gazdálkodásunkat (valamivel több mint 700 millió Ft).
Azon túl, hogy ez egy tiszteletre méltó összeg, ebbôl fejlesztésre is komoly summát fordíthattunk, ezt a programot teljes konszenzussal fogadta el a testület.
Utakat javítottunk 9 millióért, ugyanennyit költöttünk járda felújításra a Vörösmarty utca két szakaszán. Kitisztítottuk a tó medrét Fenyves alsón 3 millióért.
Befejeztük a buszvárók cseréjét két építmény telepítésével a Vörösmarty utcában. Az Óvoda felújítása a befejezéshez közeledik 40 milliós költségvetéssel.
Nyertünk házi komposztáló edényzet lakossági biztosítására 10 milliót – ezek
kiosztása folyamatban van. Nagy sikert arattak a nyáron a közterületi fitness
eszközök, melybôl a Központi strandra, és Fenyves alsóra is jutott. Befejeztük
az Óvoda melletti játszópark kialakítását (3,4 millióért).
LEADER pályázat keretében folyik a temetô ravatalozó elsô ütemének átépítése, néhány héten belül elkészül (13 millió). Az Iskola évnyitójára elkészült az
udvaron a tornapark 2,4 millióért. Mindezek mellett virágágyásokat építettünk
át, járdát a Községháza elôtt a Kölcsey utcában, bejáró stégeket készíttettünk,
és alakítottunk át, és amire már régen vágytunk: elkészült az imremajori egészséges ivóvizet biztosító hálózat (120 millió), melynek eredményeként folynak a
lakossági bekötések, és számításaink szerint azok teljes mértékben egy hónapon belül elkészülnek.
Ennyi volt három közleményben az elmúlt négy esztendô: címszavakban.
A száraz tényeket tartalmazó számadásban, ami nem csak lehetôség, de kötelezettség is, hiszen ebbôl tudhatják az itt élôk s vendégeink, hogy mi készült
közös munkálkodásunk során. Önök jelezték a megvalósítandó célokat, mi
megfogalmaztuk, megkerestük azok anyagi fedezetét, és elkészítettük.
Az elmúlt önkormányzati idôszak (2010–2014) alatt 542,8 millió forintot költöttünk fejlesztésekre, beruházásokra, ennyivel lettünk gazdagabbak, ennyivel
lett Fenyves komfortosabb számunkra és vendégeink számára is. Megígértük
– megvalósítottuk.
Használják, használjuk egészséggel!
Lombár Gábor
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POLGÁRMESTER
jelöltek

Lombár Gábor
Tisztelt Olvasó, Kedves Választóink!
Úgy telt el a most véget érô önkormányzati idôszak, mintha csak néhány
nap lett volna – pedig … nagyon sok
minden történt – velünk és általunk.
Voltak nagyon szép eredményeink, de
voltak olyan események is, amelyekre
nem szívesen emlékezünk. Ám nem
hátra, hanem elôre kell tekinteni, hiszen a tét nagyon komoly – a legszebb
település jövôje, annak további már
megszokott fejlôdése, melynek alapjait
mi magunk Fenyvesiek munkánkkal, hitünkkel tettük le akkor, amikor az önállóságot választottuk.
Jól döntöttünk ez nem kétséges, hisz
megszámlálhatatlan az utak, járdák,
játszóterek száma, amit építettünk felújítottunk, tornacsarnokot, strandi üzleteket építettünk, felújítottuk a községházát, óvodát, egészséges ivóvizet biztosítottunk az imremajori fenyvesieknek, és sokáig folytathatnám. Közben
támogattuk a leginkább gondoskodásra
szorulókat, megbecsültük szüleink korosztályát, és mindent elkövettünk, hogy
gyermekeink az óvodában és az iskolában a legmagasabb színvonalú neveléshez, oktatáshoz jussanak.
Ennek folytatásához ajánlom szaktudásomat, több évtizedes tapasztalatomat,
ismertségemet és ajánlom figyelmükbe
a velem hasonlóan gondolkodó képviselô társaim munkáját, mert mindnyájunknak továbbra is FENYVES A LEGFONTOSABB!

Stamler József
Tisztelt balatonfenyvesi lakosok! 52 éves,
nôs, három gyermek édesapja, végzett-

VÁLASZTÁS 2014’
ségemet tekintve okleveles agrármérnök vagyok, 22 éve egyéni vállalkozóként tevékenykedem.
Az önkormányzat munkájában három
ciklus óta veszek részt, mindig a település és az itt élô lakók érdekeit szem
elôtt tartva hoztam meg döntéseimet,
sok esetben felvállalva a testületi határozatokkal való szembekerülést is:
meggyôzôdésem, hogy a viták és az
érvek ütköztetése eredményezi a település szempontjából a legjobb döntéseket. A képviselô-testület jelentôs
átalakításában látom a település biztos
fejlôdésének zálogát. Polgármester jelöltként legfontosabb feladataimnak
tartom a teljesség igénye nélkül elsôsorban a munkahelyteremtést, ezzel
megakadályozva fiataljaink elvándorlását, az utak, járdák, közterületek állapotának jelentôs javítását, csapadékvíz
elvezetô árkok karbantartását és újak
kialakítását, a közbiztonság javítását,
térfigyelô kamerarendszer létesítését,
a település és lakói érdekeit szolgáló
pályázati lehetôségek maximális kihasználását, a közmunkaprogram hatékonnyá tételét, az egészségügyi
ellátással kapcsolatos problémák megoldását, önkormányzati telephely kialakítását.
Mindezt tisztességgel, becsülettel és
az Önök maximális támogatásával tudom megvalósítani, kérem támogassanak megtisztelô szavazataikkal!

KÉPVISELÔ
jelöltek

Barna Antal
Három gyermek édesapja vagyok. Születésem óta itt élek Fenyvesen. Családommal a
központi strandon vállalkozóként vendéglátó egységet üzemeltetek. A turizmusra
Fenyves adottságai nagyon jók, fejlesztések bôvítésével kiváló célokat érhetünk el.
Mivel Fenyvesnek a legnagyobb bevételi
forrása a turizmusból adódik, így független jelöltként célom, még vonzóbbá, fejlettebbé, családcentrikusabbá tenni településünket. A helyi vállalkozókkal, lakosokkal
együtt.
A legfontosabb cél a munkahelyteremtés,
és a munkahely ösztönzô vállalkozások segítése, létesítése, ipari park kijelölése. Balatonfenyvesben sokkal több van!!!

FENYVESI ÚJSÁG

Buza Máté
Fenyvesen születtem 1981. február 4-én,
azóta itt élek a községben, ahol az ötvenes
évektôl már a nagyszüleim is szintén részesei voltak Fenyves életének, feleségemmel
itt neveljük két kislányunkat, akik természetesen a helyi óvodába járnak, és ez által élvezhetik azt az idillt, amit e település ad a
gyerekeknek.
A tanulmányaimat a Balatonfenyvesi Általános Iskolában kezdtem, majd a gyôri Széchenyi István Egyetem Építészmérnöki szakán
diplomáztam, mérnökként dolgoztam autópályák, hidak és metróállomás építésénél.
Jelenleg a Magyar Közút NZRT. Szántódi
Üzemmérnökségét vezetem, ezért folyamatos rálátásom van a hasonló Balaton parti
települések fejlôdésére. Az elmúlt négy évben ígéretem szerint próbáltam a fiatalokat,
családosokat képviselni, valamint mérnökként a mai kornak megfelelô fejlesztéseket
javasolni – úgy gondolom ezeket az ígéreteket részben sikerült beváltani, hiszen a sikeres pályázatoknak köszönhetôen lecserélhettük a játszótereinket, fejleszthettük az
Óvodát, Községházát, valamint a mart aszfaltos technológiával, amit bevezettünk sokkal több utat tudtunk felújítani.
A következô idôszak legfontosabb munkája
az lenne, hogy az Iskolán és az Egészségházon is hasonló fejlesztéseket vigyünk
végbe, valamint a sétáló utca megépítésének folytatásaként egy megújult faluközpontot és új büfésort alakítsunk ki, hogy ezek
által Fenyves vonzóbb legyen az idelátogatóknak, élhetôbb az itt élôknek és komfortosabb gyermekeinknek.
Gyanó Józsefné
1961-ben születtem a Zala megyei Nagykanizsán egy háromgyermekes család legfiatalabb tagjaként. A kaposvári Tanítóképzô
Fôiskolán szereztem tanítói diplomát, itt
ismertem meg a férjemet, aki táskai származású. Pályakezdôként a Zala megyei
Becsehelyen helyezkedtünk el, ahol tíz évig
tanítottunk, itt születtek gyermekeink is,
akik sajnos ma már Budapesten élnek, ott
találtak ugyanis munkalehetôséget. 1992-tôl
állandó lakosként, helyi pedagógusként
élek Balatonfenyvesen. A közügyek iránti
érzékenységemet a családi házból hoztam
magammal. Meggyôzôdésem, hogy egy település fennmaradásának záloga az ifjúság
helyben maradása. Ezért minden erônkkel
azon kell munkálkodnunk, hogy munkahelyek létesüljenek, tartsuk meg, illetve szerezzük vissza nevelési-oktatási intézményeink mûködtetési jogát, alakítsuk át úgy
településünk arculatát, hogy az a 21. század elvárásainak megfeleljen. Ha az Önök
számára is fontosak ezek az értékek, kérem, támogassanak!
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lemmel (Naturpark létrehozása), természetjárással kapcsolatos ügyek és lehetôségek.

Hackl Szilvia
Ide születtem Balatonfenyvesre, itt is élek
több mint négy évtizede. Itt jártam óvodába
és iskolába, itt is dolgozom – immár húsz
éve – a Kisfenyô Óvodában. Van három diplomám, egy negyedik osztályos nagyfiam és
egy megértô férjem. Fenyvesiként ismerem
a fenyvesiek gondolkodásmódját, tisztelem
ôket és elfogadom sokszínûségüket.
A gyermekek között töltöm a mindennapjaimat, arra törekszem, hogy a szüleimtôl, a
szüleinktôl kapott értékeket átadva neveljem ôket a szépre, a jóra. Nincs képviselôi
múltam, de mindig is arra törekedtem, hogy
összekovácsoljak közösségeket, hogy közös célokat tûzve magunk elé, közösen valósítsuk meg azokat. Úgy érzem Fenyvesnek is erre van, erre lenne szüksége: igazi
közösséggé kell/kellene válnunk!
Egymást segítve, támogatva a folyamatos
széthúzás helyett! Ha összefogunk, mi fenyvesiek, szinte mindent megvalósíthatunk!

Oliver Hahnenkamm
1974-ben születtem Németországban, 11 éve
élek Balatonfenyvesen a feleségemmel és
két kisfiammal, akik a balatonfenyvesi általános iskolába járnak, állandó lakosként és
a községben mûködô vállalkozás vezetôjeként szívemen viselem a község életét,
fejlôdését, a változtatási lehetôségeket.
Képviselôként munkámban a legfontosabbnak a munkahelyek teremtését tartom, ami
biztos megélhetést jelentene a község állandó lakóinak, valamint kiszámíthatóan
stabil adóbevételeket adna az önkormányzat számára is. Ennek egyik megvalósítási
lehetôsége lehetne olyan beruházási területek létrehozása, kijelölése, melyen szolgáltató jellegû cégeknek (pl. pénzügyi szolgáltatók, idôsek otthona, szociális gondozás,
stb.) adhatnánk letelepedési lehetôséget.
Ezzel lehetôvé válna, hogy a község „megélhetése” elkezdhesse függetleníteni magát
a turizmus szezonális jellegétôl, ugyanakkor
például a vendéglátást kiszolgáló tevékenységek, szolgáltatások tovább bôvüljenek.
Természetesen emellett támogatok minden
olyan fejlesztést, beruházást, mely a község
lakóinak mindennapi életét, kényelmét, valamint az idelátogató vendégek tartalmas kikapcsolódását segítik elô, de szívügyeim
közé tartoznak a környezetvédelemmel
(szelektív hulladékgyûjtés), természetvéde-
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Haszon Zsolt
Tisztelt Fenyvesiek! Azért indulok az önkormányzati választáson, mert reményeim szerint ismerik és szavazataikkal ELISMERIK
eddigi képviselôi és egyéb közösségi tevékenységemet. Azért is bízom ebben, mert
számomra a családom és a „Parti Zóna”
mellett FENYVES A LEGFONTOSABB!

Hegedüs Józsefné Dr.
A településen üzemelô gyógyszertár vezetôjeként 2010 októberétôl ad családomnak és
vállalkozásomnak otthont Balatonfenyves –
az elmúlt négy év alatt törekedtem megismerni az itt lakókat, és átlátni Balatonfenyves adottságait, lehetôségeit. Hiszem,
hogy a helyi közügyeket követni, és ahhoz
lehetôségeinkhez mérten hozzájárulni nem
csak jog, hanem kötelesség is, családom
biztos hátterével, és munkám eredményeként érzek magamban erôt, és elhivatottságot, hogy az engem szavazatukkal megtisztelô polgárokat közös ügyeinkben képviseljem. Megválasztásom esetén az alábbi területeken szorgalmaznék intézkedéseket:
A helyi vállalkozókkal szorosabb, nyitottabb
együttmûködés megvalósítása, számukra
több helyi lehetôség biztosítása, mellyel új
munkahelyeket teremthetünk.
Hatékonyabb, eredményesebb pályázatírással nagyobb hangsúlyt fektetni a település értékeinek megóvására, fejlesztésére, az évek
óta problémás utcák minôségi aszfaltozására, a csatornarendszer megfelelô felújítására,
karbantartására.
Az egészségügyi szolgálat megreformálásával hatékonyabb ellátás, több szûrés és
felvilágosító elôadás tartása nem csak az
iskolában.
Gyermekbarát, a fiatalok letelepedését szolgáló intézkedések, (gyermekeink hatékonyabb támogatása az iskolában is) mert ezek
hiányában a frissen felújított óvoda közeli bezárására számíthatunk.
A közmunkás program hatékonyabbá tétele.
A hasonló problémákkal és a környezô,
fejlôdô településekkel szorosabb együtt mûködés, tapasztalatcsere
Több civil kezdeményezés, ténylegesen
mûködô egyesület létrehozása, mely összefogja a tenni akaró polgárokat.

Kalmár Lajos
Három gyermek édesapjaként születésemtôl családommal együtt Balatonfenyvesen
élek, vállalkozóként dolgozom. A fenyvesi
lakosok bizalmát élvezve 1991 óta a képviselô-testület tagja vagyok, mely idôszakban kaptam „hideget-meleget” egyaránt.
Az elismeréseket köszönöm, a kritikát elfogadom, tevékenységem során igyekszem
hasznosítani, a rágalommal nem tudok s
nem is akarok mit kezdeni.
Az elmúlt négy évben a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnökeként dolgoztam.
A nagy szavaknak és felelôtlen ígérgetéseknek nem vagyok híve. Lehet, hogy az adott
szituációban fájdalmas a „nem megoldható”
mondat, de úgy gondolom, hogy sokkal becsületesebb – habár népszerûtlenebb –,
mint ha megígérném, hogy megoldom és
nem történik semmi.
Legjobb tudásom szerint ez után is azon leszek, ha bizalmukat elnyerem, hogy a
lehetôségek határain belül mindent megtegyek annak érdekében: folytatódjon a strandok rekonstrukciója, az utak építése, javítása – ezzel több nyaralóvendég idevonzása,
ami növelné a családok s az önkormányzat
bevételét is. Arra törekszem, hogy elôsegítsem tevékenységemmel a szociálisan rászorultak és Fenyves idôs lakosainak támogatását.
Fontos feladatomnak tekintem az intézmények önállóságának megtartását, biztosítva
a felnövô nemzedék magas szintû oktatását, nevelését, lehetôséget teremteni a fiatalok számára a hasznos idôtöltéshez, valamint tenni azért, hogy településünk sportélete megújuljon.

Dr. Kemény Gábor
Végzettségem szerint agrármérnök és közgazdász vagyok. 2002 óta élek Balatonfenyvesen, ahol – családom tagjaival együtt –
igyekszem a helyi közösség aktív résztvevôje lenni. Az Fenyvesen eltöltött immáron több mint tíz esztendô elegendô volt arra, hogy megismerjem a községet és az itt
élô emberek életét. Hiszem, hogy a megszerzett tudásommal, tapasztalatommal,
kapcsolataimmal, mint a képviselôtestület
kezdeményezô tagja, hozzá tudok járulni

2014. SZEPTEMBER
Balatonfenyves életének jobbításához.
Elsôdlegesnek tekintem az infrastruktúra
fejlesztését, a helyi vállalkozások erôsítését, a fiatalok helyben való boldogulásának segítését, Balatonfenyves valós értékeinek közvetítését és ezáltal turisztikai
vonzerejének növelését. Fontosnak tartom
a községben a támogató és hiteles önkormányzati hozzáállás erôsítését!

Koponicsné Pék Hajnalka
Születésem óta, immár 37 éve élek Balatonfenyvesen. Szüleim 1956-ban költöztek a
községbe. A balatonfenyvesi általános iskolában kezdtem tanulmányaimat, majd a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi karán
diplomáztam. 14 éve dolgozom a balatonfenyvesi háziorvosi rendelôben körzeti ápolóként, jelenleg GYES-en vagyok 10 hónapos
kislányunkkal.
Munkám során mindig fontosnak tartottam
az egészségmegôrzést, a megelôzést. Képviselôként munkám egyik hangsúlyos eleme
lenne különbözô szûrôvizsgálatok, prevenciós elôadások szervezése mind a gyermekek, mind a felnôttek és az idôskorúak számára. Segíteném tevékenységemmel a szociálisan rászorulók támogatását.
Fokozott figyelmet fordítanék ezen felül a
község fejlôdésére – a perifériák infrastuktúrális fejlesztése, közlekedési, közellátási
problémáinak kezelése, továbbá a közbiztonság növelése és új munkahelyek létesítése: FENYVES A LEGFONTOSABB!

Mórócz Róbert
1985. június 2-án születtem, Balatonfenyvesen nôttem fel, ide jártam óvodába és általános iskolába, majd Fonyódon és Budapesten folytattam tanulmányaimat. Nyolc
évet dolgoztam szakácsként a HubertusHof Szálloda és Étteremben Balatonfenyvesen, jelenleg a téli szezonban Ausztriában illetve Németországban kamatoztatom
szakmai tudásom.
Azért indulok képviselô jelöltnek, hogy a saját és más velem egykorú fiatalok érdekeit
képviselhessem, függetlenül egy új vagy a
régi vezetôség körében.

VÁLASZTÁS 2014’
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Fô célom, hogy biztosítsunk olyan lehetôségeket Balatonfenyvesen, mely ösztönzi
fiataljaink itthon maradását és amely az
idôsebb generációt a fiatalokkal összehozza. Szükségünk van egész éven át nyitva
tartó kulturális központ létrehozására, több
közösségi programra és szórakozási
lehetôségre, valamint sportolási lehetôségekre, hogy mind a fiataloknak, mind az
idôseknek hasznos és egészséges idôtöltést tudjunk biztosítani, hangsúlyozom,
egész évben.
Ezen céljaimat fôleg pályázati források felkutatásából és kihasználásából lehetne
megvalósítani.
Fontosnak tartom az utak javítását, gondolok
itt a forgalmas Balatonpart utca, Soproni és
Eötvös utca állapotára, valamint a vízelvezetô rendszer kiépítését is indítványoznám. Szorgalmazni fogom a polgárôrség
komolyabbá tételét, amelyben érezhetjük,
hogy mi, fiatalok is fontosak vagyunk a falunak és az idôsebbeknek.
Az általam képviselt programról bôvebben
az interneten találnak információt, és várom
az ötleteket, észrevételeket, amiket továbbítani tudok az önkormányzat felé.
Ha megtisztelnek szavazataikkal, hû szószólója leszek minden Fenyvesi Polgárnak!

gyermekem és öt unokám van, 1973-tól
1989-ig a helyi Balatonnagybereki Állami
Gazdaságban voltam a számviteli osztályvezetô, 1989-tôl 15 évig Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. gazdasági igazgatójaként dolgoztam. 2004-ben nyugdíjba mentem,
azonban tovább is aktív munkát végeztem
saját vállalkozásban 2013.-ig. Több választási ciklusban voltam képviselô, a rendszerváltozás elôtt, az elmúlt két ciklusban a
fejlesztési és pénzügyi bizottság külsôs
tagjaként segítettem a képviselô-testület
munkáját.
Úgy gondolom képviselôként szakmai segítséget tudok nyújtani a költségvetési feladatok teljesítésében a lakosság és a község
javára. Célom a lakosság komfortérzetét
növelô beruházások, fejlesztések növelése
a költségvetésen belül, az utak, járdák építése, felújítása. A munkahelyteremtés is fontos cél, hogy a fiatalok ne kényszerüljenek
elhagyni a települést, ne külföldön keressék
az emberek a megélhetésüket: ezért is vonzóvá kell tenni a községet a vállalkozások
számára és meg kell adni minden segítséget (akár adókedvezményt is) a helyi lakosok foglalkoztatása érdekében.

Nagy Tamás
Balatonfenyvesen élek családommal, fiam
huszonnégy, lányom tizenhat éves. Élelmiszeripari gépész a végzettségem, a Hubertus Bt.-nél dolgozom, családi vállalkozásban
mûködtetünk még egy kisboltot is, szabadidômben festek. Témáim a Balaton és a
Nagyberek. Képviselôként szeretnék még az
eddigieknél is többet tenni a település és a
régió kultúrájáért, turizmusának fejlesztéséért. Fontosnak tartom a programok színesítését, fiataljaink boldogulását, és Imremajor
problémájának megoldását, melyet elsô
kézbôl – munkatárasaimtól – pontosan ismerek. Meggyôzôdésem, hogy továbbra is
biztonságos gazdálkodás és magas színvonalú oktatás lehet fejlôdésünk alapja.

Somogyi István
Ötvenöt éves balatonfenyvesi lakos vagyok, a Nagybereki Gazdasági Vasúton a
„Mi Kisvasútunkon” dolgozom, mint forgalmi szolgálattevô.
A képviselôi munkámat 2006 óta végzem, a
település érdekeit, fejlôdését a legfontosabbnak tartva. A képviselôi tevékenységemet több megvalósult elôterjesztés is jelzi.
Az eddigi eredményes tevékenység ösztönöz arra, hogy újra induljak a választásokon. A feladatok sokrétûek, Balatonfenyves
lakosainak, az itt nyaralóknak az igényeit,
érdekeit kell a munkámmal támogatnom.
A fejlôdéshez továbbra is szükség van az
utak, járdák építésére, karbantartására,
standjaink további fejlesztésére, korszerûsítésére, az egészségügyi szolgáltatás
mûködésének jó feltételeket kell teremteni
(Egészségház felújítása), az oktatási
intézmények mûködésének javítása, segítése. A felsoroltakon kívül még szükség
van parkolók növelésére, a belvízelvezetés
megoldására, további együttmûködésre a
helyi vállalkozásokkal, civil szervezetekkel,
a közbiztonság javítására kamerarendszer kiépítésével, munkalehetôség teremtésére, az imremajori részen a csatornázás kiépítésére, játszótér telepítésére. Illetve tevékenyen támogatni kell a Csisztapuszta gyógyfürdô vasútvonal újbóli megindítását.

Péter Mária
1947 június 21.-én születtem Gyöngyösön,
1970 óta vagyok balatonfenyvesi lakos, két
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HIRDETMÉNY
Az önkormányzati választásokra 2014. október 12-én kerül sor.
Szavazni reggel 6.00 órától este 19.00 óráig lehet
az alábbi három szavazókörben:
1. Polgármesteri Hivatal, 2. Kisfenyô Óvoda, 3. Imremajor.

Táskai Elôd
Képviselô jelöltként ígérem, amennyiben
megtisztelnek bizalmukkal, a legjobb tudásom szerint fogom a közösség érdekeit,
döntéseimmel a fenyvesiek javát szolgálni!
Közel 15 éves (részben külföldön szerzett)
tapasztalatom van a vendéglátás-idegenforgalom terén. Néhány gondolat, amit fontosnak tartok: Az itt élô emberek a turizmusból
élnek! Családok, fiatalok sorsa függ ettôl!
Kötelességünk tovább fejleszteni mindent,
amivel az idelátogató vendégeket visszatérésre ösztönözzük! Szükségünk van karbantartott utakra, járdákra, vízelvezetô árkokra!
Nem engedhetjük meg, hogy egy csapadékosabb idô után a belvíz rongálja otthonainkat, kertjeinket! Hogy kátyúkat kelljen kerülgetnünk, vagy azon bosszankodni, hogy egy
elhaladó autó ismét felverte a port! Nagy
hangsúly kell fordítanunk a közbiztonságra,
a polgárôr szervezet jó kezdeményezés,
amit tovább kell folytatni, fejleszteni.
Nekünk Fenyves a legfontosabb, még sok
feladat vár ránk, ezeket fiatalos lendülettel
és a sok év alatt megszerzett tapasztalatokkal közösen, csapatként kell megoldanunk!

Szavazni csak személyesen a választópolgár lakóhelyén vagy igazolással a 2014.
június 23-a elôtt bejelentett, érvényes tartózkodási helyén lehet. Igazolást ajánlott levélben 2014. október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon,
vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodán.
A szavazáshoz kérjük vigyék magukkal a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas igazolványukat.
A mozgásukban gátolt választópolgároknak lehetôségük van a mozgóurnás szavazásra. Kérjük ezen igényüket a szavazás napja elôtt a polgármesteri hivatalban, a
szavazás napján az illetékes szavazatszámláló bizottságnál írásban jelezzék.
A szavazáshoz szavazófülke áll minden polgár rendelkezésére, de ennek igénybevételére senki sem kötelezhetô. A szavazóhelyiségben csak a szavazás idejéig lehet
tartózkodni. A rendfenntartásról a szavazatszámláló bizottság elnöke gondoskodik.
Minden választópolgár három szavazólapot fog kapni. Az egyiken a polgármesterre, a
másikon az egyéni listás képviselôkre, a harmadikon a megyei listára lehet szavazni.
A Helyi Választási Bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását elvégezte,
a sorrend a szavazólapon az alábbi:
Polgármester jelöltek:
Sorszám:
1.
2.
3.

Név:
Lombár Gábor György
Ország Sándor
Stamler József

Érvényesen szavazni csak az egyik jelölt neve mellé tett + vagy x jellel lehet. Ha több
jelöltet jelölnek meg vagy egyiket sem, a szavazat érvénytelen. Polgármester az
lesz, aki közülük a legtöbb szavazatot kapja.
Egyéni listás képviselô jelöltek:

Varga Szabolcs
Harminckét éves vagyok, születésem óta itt
élek Balatonfenyvesen. Általános iskolai tanulmányaim után a fonyódi Bacsák György
Szakközépiskolában érettségiztem kereskedelmi szakon, majd a Pécsi Tudomány
Egyetemen Humán Erôforrás menedzser
szakán szereztem diplomát.
Jelenleg fôállásban a Heineken Hungária
Zrt.-nél dolgozom, mint területi képviselô,
másodállásban pedig a Központi Strandon
mûködtetek egy büfét, családi vállalkozás
keretében.
Fiatalként tapasztalom, hogy milyen nehéz
boldogulni, munkahelyet találni, megtartani,
ezért fontosnak tartom, hogy a jövô nemzedékének hasznos, biztos tudást adjunk át,
és támogassuk ôket mindenben. Szeretnék
tevékeny részese lenni Fenyves fejlôdésének, mind a turisztika, mind a sportélet fellendítése területén.
Remélem, megtisztelnek bizalmukkal, hogy
tenni tudjak a településünkért, Önökért, mert
Nekem is FENYVES A LEGFONTOSABB!
Lapunk minden jelöltnek felajánlotta, hogy
hasábjainkon bemutatkozzanak választóiknak. Összeállításukban azok írásait olvashatják, akik éltek ezzel a lehetôséggel.

6

Sorszám:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Név:
Ország Sándor
Kalmár Lajos
Haszon Zsolt
Varga Szabolcs
Táskai Elôd Gergely
Mórócz Róbert
Dr. Kemény Gábor
Hackl Szilvia
Hahnenkamm Christian Oliver
Magyarhoni István Gábor
Bogdán László
Nagy Tamás
Gyanó Józsefné
Koponicsné Pék Hajnalka
Buza Máté
Somogyi István
Barna Antal
Nyers Péter
Péter Mária
Hegedüs Józsefné Dr.
Stamler József

E 21 jelölt közül kerül megválasztásra az új képviselô-testület 6 tagja. Szavazni úgy
lehet érvényesen, hogy legfeljebb 6 jelölt neve mellé kell tenni + vagy x jelet. Amenynyiben valaki hatnál több jelöltet jelöl meg, úgy szavazata érvénytelen. Ha hatnál kevesebbet, szavazata érvényes.
Az új képviselô-testület tagjai azok lesznek, akik az összesített szavazatok közül az
elsô hat helyre kerülnek.
A harmadik szavazólapon a megyei listára lehet szavazni, amelyen a pártok, társadalmi szervezek neve található, s ezek közül egyre lehet érvényesen szavazni.
Kérjük tisztelt Polgárainkat, hogy éljenek választójogukkal és minél nagyobb számban menjenek el szavazni!
Helyi Választási Iroda

2014. SZEPTEMBER

KÖZ(SÉGI)ÉLET

Lengyelországban jártunk

Tízéves Zeteváralja, Zduny és Balatonfenyves község testvérkapcsolata. Ebben az esztendôben a balatonfenyvesi és a zeteváraljai gyerekek nyaraltak Lengyelországba.
Augusztus 14-én egy hosszú és fárasztó utazás után megérkeztünk Zdunyba. Másnap elmentünk Ostrówba, ahol a város mellett található kis tó köré pihenôparkot létesítettek. Sokan próbára tették a bátorságukat a kalandparkban. Nagy élményt jelentettek a különbözô
ügyességi feladatok és a csúszópályák. A tó vizében is megmártóztunk, és élveztük a napsütést. Miután megszáradtunk, megnéztük a méhészeti- és bogárkiállítást. Fantasztikus
volt a 250-szeresre felnagyított, mûanyagból elkészített rovarok és pókok látványa. Különösen tetszett az óriási görögdinnyének tûnô jóllakott kullancs, amely mellett ott volt az éhes
és lapos párja is. Megismerkedtünk a méhészkedés rejtelmeivel és a méhecskék életével.
A finom grillkolbászos ebéd után városnézô kisvonaton megnéztük Ostrów nevezetességeit.
Az elsô közösen eltöltött nap során a testvértelepülések gyermekei összebarátkoztak, este
pedig izgalmas focimeccset rendeztünk.
Másnap Wroclaw felé vettük az irányt. Voltunk egy szép nagy aquaparkban, ahol lelkesen
próbáltuk ki a csúszdákat, a sós- és édesvizes medencéket, a pezsgôfürdôket. Késôbb ellátogattunk a Zoo parkba. Különösen tetszett, hogy a természetes élethelyükhöz hasonló
környezetben élhetnek itt az állatok. Késôbb az óvárosban tettünk egy nagy sétát, megcsodálhattuk a lengyel építészet remekeit. A szállásunkon nagyon finom meleg vacsora várt
minket.
Vasárnap megismerkedtünk vendéglátó településünk, Zduny történelmével és nevezetességeivel. Különösen érdekes volt látnunk a község legidôsebb fáját, egy kétszáz éves tölgyet, amelyet csak közösen tudtunk körbeölelni. Délután a lengyel, az erdélyi és mi, magyar diákok közös sportvetélkedôn vettünk részt. Érdekes sorversenyeken, terem hokiban
valamint fociban mértük össze erônket. A meccsek között is volt lehetôségünk az ismerkedésre, amelyet este a sütögetés, majd a disco alatt lehetett folytatni.
Hétfôn Poznanba indultunk. Délelôtt fogadott minket a Wielkopolski vajdaság vezetôje,
Piotr Florek vajda és elbeszélgetett velünk. Megmutatták a Katasztrófa Központ mûködését, amit nagyon érdekesnek találtunk. VIP vendégként bemehettünk megnézni a tárgyalótermeket és az irodákat. Búcsúzáskor kis ajándékcsomagot kaptunk. Poznan mellett a
„MALTA” tónál egy szép szabadidô központot alakítottak ki, ahol mi is nagyon jól éreztük
magunkat. Elôször a bobpályát próbáltuk ki, majd a hófánk pályán versenyeztünk egymással lecsúszásban, végül minigolfot játszottunk. Este még egy attrakció várt ránk. Ezen a településen még él olyan fazekas, aki ismeri és használja az ôsi cserépkészítési technikát.
Ezt tekinthettük meg mi is, amikor egy világzenei koncert kíséretében meggyújtották a szabadtéri máglyát.
Nemcsak arra volt jó ez a kirándulás, hogy egy országgal többen járjunk, hanem hogy
olyan új barátokat is szerezzünk, akikkel ezen túl tartani fogjuk a kapcsolatot. Nagyon jól
éreztük magunkat. Köszönjük szüleinknek, a Községi Önkormányzatnak és tanárainknak!
Fehér Dóra és Sáfár Zsófia

FENYVESI ÚJSÁG

Kapitány Kupa
2014. augusztus másodikán hagyományteremtô szándékkal
rendezték meg az iskola területén nemrégiben kialakított mûfüves focipályán az I. Balatonfenyvesi Kapitány Kupát.
Az ötlet egy baráti beszélgetés
alkalmával fogalmazódott meg
Táskai Elôd vízparti büféjében.
Miután a tulajdonos vállalta a
névadó szponzor szerepét, valamint az önkormányzat biztosította a pálya használatát, elkezdôdött a szervezés.
A kupára nyolc csapat nevezett,
érkeztek focisták Balatonberénybôl, Kaposvárról, Nagykanizsáról és természetesen a Kapitány Büfé törzsvendégei is keményen készültek a megmérettetésre.
A csapatmérkôzéseket követôen az elôdöntôbe a fenyvesi önkormányzat és a Vitorlás Büfé,
illetve a kanizsai Egy Gólt-SE
és a Kapitány Büfé csapata került. A döntôt az utóbbi gárda
játszotta a berényi fiatalokkal.
Végül a nagyobb rutin döntött
és a vándorkupát a házigazda
Kapitány Büfé csapata emelhette a magasba. A díjátadón Lombár Gábor polgármester kiemelte – az önkormányzat örömmel
fogadta a kezdeményezést – és
díjak felajánlásával is támogatta
azt.

Festôk
a nagyteremben
2014.augusztus 12-tôl október
8-ig látható a balatonfenyvesi
polgármesteri hivatal nagytermében Csáki Krisztina és Nagy
Tamás festômûvészek közös kiállítása. Csáki Krisztina 1989
óta fonyódi lakos. Legkedvesebb témája a Balaton: „a lombok között átszûrôdô fények és
árnyak, a vízben tükrözôdô
színtónusok”. Szívesen fest dióés mahagónipáccal aktokat,
portrékat, emberi mozdulatokat
és érzéseket.
Nagy Tamás balatonfenyvesi lakos, gyermekkorát Imremajorban töltötte. Alkotásainak témája a Balaton és a Nagyberek.
Egy ideje az úgynevezett spaklis technikával készülnek képei.
Mindkét mûvész a fonyódi
Sirály-ART mûvészeti alkotócsoport tagja.
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KÖZ(SÉGI)ÉLET

2014. SZEPTEMBER

Idén sem sikerült!

A fafaragók valamennyi alkotó tábor
elején ígéretet tesznek. Miszerint a
rendelkezésükre álló rönkökbôl –
amennyiben el nem rontják – fogpiszkáló lesz.
A huncut mesterek ennek az ígéretüknek 2014-ben sem tettek eleget.
A serény kezek munkája nyomán egy

új faragott kapu fogja díszíteni az
Óvoda melletti új játszótér bejáratát.
Valamint elkészült gróf Forgách
Károly, Földváry Miksa, Stadler
Izidor, és gróf Festetics Tasziló
mellszobra, melyek a községháza
elôtti szoborparkban kerülnek elhelyezésre.

Jó szelet!

Kirándulás Zetelakán

A Balatonfenyvesi Vitorlás Sportegyesület égisze alatt kezdtük meg munkánkat, megszervezni az idei nyáron
Fenyves elsô vitorlás táborát, Horváth
András vezetôoktató és Kocsis Ádám
oktató, valamint segítôik vezetésével.
A nyár folyamán hat turnust sikerült
tartanunk, közel száz gyermek részvételével. A Balatonfenyvesi VSE. lehetôséget biztosított idén – az elsô héten – a helyi általános iskola tanulói
számára is, hogy ingyenes oktatásban
részesüljenek. A táborokban a gyermekeket megtanítottuk a vitorlázás
alapjaira, valamint önállóan megtanultak Optimist típusú hajókkal vitorlázni.
Visszajelzések valamint a táborokban
szülôk, gyermekek által kitöltött kérdôívek alapján, nagyon színvonalasnak, sikeresnek értékelték a orogramokat. Munkánk folyamatosan nyomon követhetô volt a https://www.facebook.com/fenyvesivitorlastabor oldalunkon, mely regisztráció nélkül is
megtekinthetô. Augusztus 30-án megtartottuk az I. Fenyvesi Optimist Kupánkat, szintén a Balatonfenyvesi
VSE. égisze alatt, illetve az általuk rendezett Fenyves Kupa keretein belül:
I. helyezett: Stamler Kata, II. helyezett:
Magyarhoni Benedek, III. helyezett:
Hauberl Gergô.
A Fenyvesi Vitorlás Tábor nevében
szeretnénk minden segítônek megköszönni a munkáját. Jó szelet!
Kocsis Ádám
vitorlasoktatas@gmail.com

Ez évben nevének megfelelôen Székelyföldön került megrendezésre a Székely
kupa labdarúgó torna. Településünket harmincegy fôs küldöttség képviselte
Zetelakán. A focicsapat hatalmas küzdelem után a dicsôséges negyedik helyen zárt. Ennek értékét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a másik balatoni csapat Balatonföldvárról csak az utolsó elôtti helyen végzett.
A sportoláson túl ellátogattunk Drakula szülôvárosába, Segesvárra, ahol
Erdély legszebb szászvárosán kívül megnéztük a csata helyszínét is. Koccintottunk a fehéregyházi körtefánál – ahol Petôfi Sándor az utolsó estéjét töltötte –, és megmásztuk a Hargita 1801 méter magas csúcsát.
Három jókedvben eltöltött nap után kelt útra hazafelé a vidám társaság. (Kiss)
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Ezúton köszönjük Csináth Lajos,
Dolbert Ferenc, Garai Imre, Horváth
László, Kiss János, Nagy János, és
Tapolcai Sándor faragónak – aki a tábor szervezésében is hatalmas munkát végzett –, hogy nem állták szavukat fogpiszkáló ügyben.
(Kiss)

