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Döntött a képviselő - testület! - a 2015. február 12-i ülés összefoglalója

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést, az átruházott hatáskörben hozott döntések-
ről szóló beszámolót, a két ülés között végzett tevé-
kenységről szóló tájékoztatót, Fonyód Város Önkor-
mányzat környezetvédelem helyi szabályairól szóló 
32/2005. (XII.30.) önkormányzati rendelet módo-
sítását, a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
2/2015. (II.12.) önkormányzati rendeletet, a hivatali 
helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül tör-
ténő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 
szóló rendeletmódosítást, Fonyód Város Önkormány-
zat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletet, az Ál-
lami Számvevőszéknek az önkormányzat pénzügyi 
helyzetének utóellenőrzése kapcsán tett intézkedési 
javaslatai alapján készült intézkedési tervet.

A Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás Tár-
sulási Megállapodását a szerint helyesbíti, hogy a 
társult tagok a nappali ellátás, a házi segítségnyújtás, 
a szociális étkeztetés, a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás kiadásaihoz az ellátottak létszámának arányá-
ban járulnak hozzá. A családsegítés, a gyermekjóléti 
szolgáltatás ellátásához, az intézményvezető és he-
lyettese illetményéhez és egyéb költségekhez a tele-
pülés lakosságszámának arányában járulnak hozzá.

A „Fonyód város közigazgatási területén menetrend 
szerinti autóbusszal végzett helyi személyszállítá-
si tevékenység végzésére 2015. január 1-től” tárgyú 
közbeszerzési eljárás nyertesének a Kapos Volán Zrt. 
jogutódjaként működő Dél-dunántúli Közlekedési 
Központ Zrt.-t hirdette ki.

Elfogadta a civil szervezeteknek nyújtott 2014. 
évi támogatások elszámolásáról szóló beszámolót, a 
Fonyódi Turisztikai Egyesület 2014. évről készített 
beszámolóját.

A Fonyódi Turisztikai Egyesület részére 2020. de-
cember 31. napjáig 100.000 forint/év bérleti díj elle-
nében bérbe adja az Önkormányzat kizárólagos tulaj-
donát képező, a Városi strand melletti 6707/1 hrsz-ú 
ingatlanon lévő 38 m2 alapterületű épületet és a hoz-
zátartozó 1150 m2 területet az Egyesület tulajdonát 

képező vízi sporteszközök tárolása és hasznosítása 
céljából.

Határozott arról, hogy a továbbiakban nem kíván 
tagja lenni a Magyar Önkormányzatok Szövetségé-
nek és a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Ér-
dekszövetségének tekintettel arra, hogy a tagság az 
önkormányzat részére nem hozott kézzel fogható, ér-
demi eredményt.

A képviselő-testület nem támogatta a Magyar Ál-
lam kérését, nem kíván térítésmentesen területet átad-
ni börtön objektum létesítésére.

Hozzájárult ahhoz, hogy a Máltai Szeretetszolgálat 
a Szent István utca 63. számú épületben jelenleg bé-
relt déli alagsori nem lakás célú helyiség helyett az 
északi oldali helyiséget használja változatlan feltéte-
lekkel.

Határozott a képviselő-testület arról, hogy árve-
résre bocsátja a Fonyód Kikötői üzletsoron lévő 
8248/4/A/17 hrsz számú ingatlant 32.000.000 Ft ki-
kiáltási áron. Az árverés 2015. március 5.-én csütör-
tökön 09.00 órakor lesz a Polgármesteri Hivatal Ta-
nácstermében.

Támogatta Tormássy Gyula Béke utca 3/3. számú 
ingatlantulajdonos 6 m2 szennyvízvezetéki szolgalmi 
jog iránti kérelmét a Béke utca 1. szám alatti szom-
szédos ingatlanból.

Zárt ülésen döntött a képviselő-testület a Fonyód 
Lányi A. utca 8/A számú lakás 2015. március 1. nap-
jától 2020. február 28. napjáig történő bérbeadásáról, 
a Bartók Béla utca 28. szám alatti lakásbérleti szer-
ződés meghosszabbításáról 2015. március 11- 2016. 
március 10. közötti időszakra.

Zárt ülésen tárgyalta a 2015. évi Fonyód Polgárai-
ért Díj adományozására előterjesztett javaslatokat. A 
díjakat a március 15.-i városi ünnepségen adja át Hid-
végi József polgármester.

A képviselő-testület következő ülése 2015. március 
26-án, csütörtökön 14 órától lesz a városháza nagy-
termében.

A testületi ülés teljes anyaga megtekinthető a www.
fonyod.hu weboldalon.       Gyurina Mária
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Jegyzői értekezlet a fonyódi járásban
A Somogy Megyei Kormányhivatal a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások 2015. március 1-jei 
átalakulásával kapcsolatban tartott jegyzői értekezle-
tet 2015. február 19-én a fonyódi járás jegyzői részé-
re. 

A pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeré-
nek átalakítása tekintetében Vetési Bernadett a So-
mogy Megyei Kormányhivatal főigazgatója majd dr. 
Nagy Szabina a Fonyódi Járási Hivatal hivatalveze-
tője tartott előadást a szociális ellátásokat érintő ha-
táskörváltozásokból adódó feladatokról, kiemelten a 
hatáskörváltozással érintett ügyek és nyilvántartások 
átadásáról-átvételéről. Ezt követően Németh Judit a 
Somogy Megyei Kormányhivatal Törvényességi és 
Felügyeleti Főosztályának területi referense tájékoz-
tatta a jelenlévőket a pénzbeli és természetbeni szoci-
ális ellátások változásaihoz kapcsolódó rendeletalko-
tásról kiemelve a települési támogatás szabályozását.

Az értekezlet résztvevői tájékoztatást kaptak a pénz-
beli és természetbeni ellátások rendszerének módosu-
lásán felül Takács Zoltántól a Nemzeti Agrárgazdasá-

gi Kamara képviselőjétől a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara feladatairól a Földforgalmi törvény hatálya 
alá tartozó föld tulajdonjog átruházására vonatkozó 
szerződések hatósági jóváhagyásának folyamatában, 
Horváthné dr. Illés Mónikától a Somogy Megyei Kor-
mányhivatal Földhivatalának képviselőjétől a Föld-
forgalmi törvény hatálya alá tartozó föld tulajdonjog 
átruházására vonatkozó szerződések közzétételi eljá-
rásáról.   SMKH Fonyódi Járási Hivatal

Tájékoztató a tűzvédelmi szabályokról

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kor-
mányrendelet 27. § (2) bekezdése értelmében hulladék 
nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő 
jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezés-
ben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulla-
dék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék 
háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. 
Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az 
elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad. 

Minden településen a helyi önkormányzat rendeletben 
szabályozza az avar és kerti hulladék égetésének követel-
ményeit, szabályait. A helyi önkormányzati rendeletben 
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 

A környezetvédelem helyi szabályairól szóló, Fonyód 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2005. 
(XII. 30.) rendeletének 17.§ „A település teljes közigaz-

gatási területén egész évben tilos avart és kerti hulla-
dékot égetni.” Az égetési tilalom be nem tartása miatt a 
közterület-felügyelő a Ket. alkalmazásával ötvenezer fo-
rintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetek-
ről, a tűzvédelmi bírságról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kor-
mányrendelet 7. §-a alapján kötelező a tűzvédelmi bírság 
kiszabása tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha azzal 
tüzet idéznek elő. A tűzvédelmi bírság összege 100.000 
Ft, illetve tűzoltói beavatkozás esetén 200.000 Ft.

A tüzek 99 százaléka emberi tevékenységre vezethető 
vissza. Többnyire a gondatlanság áll a háttérben, de igen 
nagy számban vezethetőek vissza szándékosságra, ilyen 
például a tarló és a nád égetése. Sok esetben a felügyelet 
nélkül hagyott kerti hulladék égetéséből keletkezik nagy 
kiterjedésű tűz.

Az erdőtűz kockázata jelentősen függ az időjárási vi-
szonyoktól is. Erdőtűzveszélyes időszakban a vidékfej-
lesztési miniszter, vagy az erdészeti hatóság tűzgyújtási, 
illetve látogatási tilalmat rendelhet el egyes erdőkben 
vagy akár az ország összes erdejében. Tűzgyújtási tilalom 
esetén az erdőkben – beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket 
is –, valamint az erdőterületek határától számított kétszáz 
méteren belül sem szabad tüzet rakni!

Bízva jogkövető magatartásukban: 
Hugyecz Balázs Közterület-felügyelő
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Folytatódnak a kiviteli munkák a Dél-Balato-
ni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását 
Célzó Önkormányzati Társulás uniós támogatás-
ból megvalósuló, 2 057 287 779,- Ft. összkölt-
ségű beruházásban. A KEOP-1.2.0/09-11-2012-
0016 azonosítószámú „Balatonlelle agglomeráció 
szennyvízkezelése” elnevezésű projekt keretében 
Balatonlelle, Irmapuszta és Rádpuszta településré-
szeken, Balatonbogláron és Fonyódon valósulnak 
meg fejlesztések. A projekt az Új Széchenyi Terv 
Környezet és Energia Operatív Program keretében 
a kohéziós alapból és hazai központi költségvetési 
előirányzatból 1 747 732 954,- Ft. vissza nem térí-
tendő támogatással valósul meg.

A kivitelezés során Balatonlelle, Balatonboglár 
és Fonyód településeken újul meg, illetve készül 
új szennyvízcsatorna hálózat. A feladatok első lép-
csője a megvalósításhoz szükséges tervek elké-
szítése és a hatósági engedélyek beszerzése volt. 
A fizikai kivitelezés 2014 őszétől feszített ütem-

ben halad előre. Eddig Balatonlellén 5861 méter, 
Balatonbogláron pedig 623 méter gerincvezeté-
ket fektettek le, lehetővé téve ezáltal a lakossági 
rákötéseket ott, ahol eddig nem volt megoldott a  
szennyvízelvezetés.

A csatornázási munkák a következő időszakban 
Fonyódon is elkezdődnek és a tervek szerint 2015. 
június 30-ig be is fejeződnek majd. A munkálatok 
megkezdése előtt a programban résztvevő szakem-
berek valamennyi településen lakossági fórumot 
szerveztek, ahol a beruházás legfontosabb felada-
tait és a kiviteli munkák ütemezését ismertették.

Balatonlellén a szennyvíztisztító telep intenzifi-
kálására kerül sor, mivel a telepre érkező szennyvíz 
mennyiségének és szennyezettségének növekedése 
várható a meglévő szennyvízelvezető hálózat bő-
vítésének, illetve a rákötési arány növekedésének 
köszönhetően.

A beruházás jelenlegi szakaszában kerül sor a 
szennyvíztisztító telep rekonstrukciójának fizikai 
kivitelezésére. A munkálatok megkezdése előtt, ün-
nepélyes keretek 
között helyezték 
el a megújuló 
szennyvíztisztító 
telep alapkövét. 
A projekt várható 
befejezése 2015. 
október. 31.

szerkesztőség

Marad a félpályás útlezárás a 7-es főúton a fonyódi 
löszfal omlás miatt, mert több fát és a megmozdult 
földet el kell távolítani az érintett szakaszon – kö-
zölte Hidvégi József polgármester, miután szakér-
tőkkel egyeztetett. A szakértői bejáráson kiderült, 
hogy két helyen összesen körülbelül 15 köbméter 
föld csúszott meg a főúttól alig 15-20 méterre. 

A katasztrófavédők, geológusok, a közútkezelő 
munkatársai és a területet kezelő SEFAG Zrt. er-
dészei február 24-én, kedden közösen járták be és 
vizsgálták meg szakaszonként a közel két kilomé-
ter hosszú szakaszt. A mostani omlással érintett rö-
videbb szakaszon a helyreállító munkálatokat na-
pokon belül megkezdik. A szakemberek szerint a 
munkálatok idejére biztosan megmarad a félpályás 
útzár.

A tavalyi omlások hatására a közútkezelőhöz 
eljuttatott százmilliós forrásból megkezdték a 
hosszabb távú terv készítését. Hatástanulmányt 
készítettek, valamint kivágták a veszélyes fákat. 
Várhatóan áprilisig elkészül a hosszú távú elhárítá-
si terv, júniusig pedig a kivitelezési terv. 

szerkesztőség
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Perlaky-Papp József a Budapesti Kommunikációs és 
Üzleti Főiskola docense, az Országos Városmárkatanács 
alelnöke tett eleget városunk meghívásának, és február 
27-én este előadás és beszélgetés keretében tudhattuk 
meg, hogy mi is az a városmárkázás. Beszélgető partnere 
Nagy Brigitta volt. Az előadást prezentáció is színesítette.

A szakembertől megtudhattuk, hogy a városmárkázás 
minden településnek fontos, hiszen a települések is ver-
senyeznek egymás között. Versengenek a figyelemért, a 
turistákért, a turisták által hozott bevételért, az esetlege-
sen érkező befektetőkért. Fonyód klasszikusan ebben a 
helyzetben van, hiszen a turisták szempontjából célterü-
let, ezért nagyon fontos, hogy egy ilyen kiemelt régióban, 
mint a Balaton, meg tudja magát mutatni a város. Ehhez 
fontos az önálló arculat, hogy fel tudjuk idézni Fonyódot, 
hogy legyen okunk eljönni ide.

A városmárkázás ehhez nyújt segítséget, ami több a vá-
rosmarketingnél, a város reklámnál, jelentős szerepe van 
benne a városkép és a város imázs építésnek. Ez egy hosz-
szú távú stratégia, egy stratégiai koncepció, amelyet a vá-
rosvezetésnek kell ismernie, ennek megvalósítása során 
pedig a keletkező előnyökkel élnie.

Szükséges hozzá egy frappáns szlogen, egy egyszerű, 
könnyen érthető üzenet, egy szimbólum, egy személy, 
vagy kulturális rendezvény, amely a településhez köthető.

Alapvetően Fonyód adottságai kiválóak: evidens kö-
tődése a Balaton, a nagyszerű panoráma, az egyedülálló 
naplemente látványa, legendás épületek, népszerű rendez-
vények. Ezek közül kell megtalálni azt, amivel Fonyód 
kiemelkedhet a többi település közül. Itt van mire építeni, 
van miben gondolkodni. 

Egy olyan stratégiai koncepció középpontra van szük-
ség, amit márkaeszenciának is nevezhetünk, ami aztán 
segítheti azt a szándékot, hogy Fonyód önállóan mutat-
hassa meg magát. Később ezt a márkaeszenciát meg kell 
fogalmazni a vállalkozók számára is oly módon, hogyan 
tudják ők is a tevékenységük során úgy felhasználni, hogy 
ettől ők is sikeresebbek legyenek.        

szerkesztőség

Előadás a városmárkázásról

Nőnap Fonyódon - Életre kelt egy női magazin

A Kulturális Központ ajtaján belépve hírességekkel 
találkozhattak, frissítő masszázst kaphattak, grafoló-
gus véleményét kérhettek kézírásukról, megnézhették, 
miként készül a műszempilla, tudtak jósoltatni, végig-
nézhették három hölgy teljes átalakítását, és termé-
szetesen lehetőségük volt vásárolni is: ruhát, táskát, 
ékszert és még sok csajos dolgot. Az épület mindhá-
rom szintjét bejárva számos meglepetéssel készültek 
a szervezők.

Nőnapi büfénkben tortaszeleteket, pohárkrémeket és 
finom italokat, színháztermünkben pedig egész délután 
különleges programokat kínáltunk. Csak néhányat 
emelünk ki a teljesség igénye nélkül:

13.00 órától Schäffer Erzsébet írónő egyedülálló 
előadását hallhattuk „A csoda bennünk van címmel”.

A napjainkban nagy népszerűségnek örvendő Ora-
vecz Nóra írónő 15.00 órától tartotta hölgyeknek szó-
ló, motivációs előadását.

Az előadások után lehetőségük volt a könyvtárban az 
írónőkkel találkozni, új vagy régi könyveiket dedikálni 
és közös fotókat készíteni. Közben elragadó fotókiállí-
tást, vidám színdarabot tekinthettek meg, szín és stílus-
tanácsadást, valamint grafológiai előadást, könnyű és 
komolyzenét hallgathattak. Bejárhatták az egész házat, 
közben kihangosítva mindent hallhattak.

19.00 óra után ajándékokat sorsoltunk ki. Mindenki-
nek egy esélye volt: a belépőjegyén található számmal 
nyerhettek a támogatóink és közreműködőink által fel-
ajánlott értékes nyeremények közül. Nyerhettek példá-
ul fogfehérítést, teljes smink, haj és stílus átalakítást, 
kozmetikai szolgáltatásokat, ékszereket, tortákat és 
sok minden mást.

20.00 órától  pedig meglepetés programmal vártuk 
vendégeinket, filmvetítés volt a színházteremben.

Tóthné Nagy Ágnes
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Fonyódi Hírmondó

1975- ben születtem Marcaliban. Szüleim a munka tiszteletére és kötelességtudatra neveltek. Az élet-
hosszig tartó tanulásban hiszek és ennek tükrében folyamatosan tanulok. Középiskolámat a kaposvári 
Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolában végeztem. Munka mellett végeztem el a mér-
legképes könyvelői képzést államháztartási szakon, majd a győri Széchenyi István Egyetem – Jog és 
Gazdaságtudományi Karán közgazdász diplomát szereztem. Később a közigazgatáshoz kapcsolódó-
an végeztem el a budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán az igazgatásszervezői 
főiskolai képzést, majd ehhez kapcsolódóan - 2015 januárjában - kiegészítő szakként a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetemen önkormányzati szaktanácsadóként végeztem. 15 éve dolgozom a közigazgatás-
ban. Pénzügyi területen kezdtem, mint gazdasági vezető, majd a kistérséghez kerültem ide Fonyódra.

Bemutatjuk: Nagy Brigitta

Hosszabb ideje 
végzi munkáját 
Fonyódon, hogyan 
került kapcsolatba 
a várossal?

2006-ban kerül-
tem Fonyódra a 
fonyódi Kistérségi 
Hivatal gazdasági 
vezetőjeként. 2008-
tól ugyanennek a 
hivatalnak lettem 
a hivatalvezetője 
2012-ig. 

2013. január 1-től 
a Kistérségi Hivatal feladatai beintegrálódtak 
a Fonyódi Polgármesteri Hivatalba, így itt foly-
tattam a munkámat, mint Beruházási és Kabinet 
Osztályvezető. 2014 nyara óta már a lakhelyem is 
Fonyód.

Milyennek ítélte meg a hivatal működését ko-
rábban?

Mint minden hivatal, így a fonyódi hivatal is 
küzd a jogszabályok által támasztott túlbürokra-
tizált ügymenettel. Ehhez korábban még egy je-
lentős „hatósági” szemlélet is társult. Jelenleg 
igyekszünk az ügyfélbarát hivatal elnevezésnek 
ténylegesen megfelelni.

Az aljegyzői feladat mit jelent az Ön számára?
Mindenképpen egy szép feladat. Kapocs szeret-

nék lenni a vezetés és a dolgozók között. Hiszem, 
hogy „egy csapat” vagyunk és mindannyian a vá-
rosért, az itt élőkért és az ide látogatókért végez-
zük munkánkat, legyen az pénzügyes, hatósági 
vagy akár településmarketing feladat. 

Az eddigi munkájához képest mi a legjelentő-
sebb változás, mi jelenti a legnagyobb kihívást?

Jelenleg egy szervezetfejlesztés van folyamat-
ban a hivatal életében. Ebben a munkában részt 
venni, megfigyelni a folyamat során fellelhető ne-
hézségeket, azok megoldásait, látni ennek a hu-
mán hozadékát és tanulni a tapasztalatokból.

Hogyan lesz a hivatal és a város működése a 
kitűzött céloknak megfelelően hatékony?

Azt gondolom, hogy a hatékonyság egyik kul-
csa a kommunikáció. A folyamatos és ténysze-
rű tájékoztatás az ügyfelek irányába, továbbá az 
intézményeinkkel, a gazdasági társaságainkkal, 
a képviselő-testülettel, a kollégákkal az operatív 
munkához szükséges egyeztetések, az esetleges 
problémák feltárása és együtt gondolkodás a meg-
oldásokon vagy a folyamatok jobbításán. A haté-
kony működéshez elengedhetetlen az információ 
és az együttműködés.      

szerkesztőség
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ!

Tájékoztató az adófizetési értesítők kézbesítéséről című 
dokumentum megtekinthető a www.fonyod.hu weboldalon, 

a hírek és a dokumentumok / közérdekű menüpont alatt.                                

Fonyód Város Önkormányzata                                   
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MEGHÍVÓ!
Fodor András Kossuth-díjas költőre, íróra, Fonyód Díszpolgárára emlékezünk!

Zenés irodalmi emlékünnepségünkre szeretettel meghívjuk Önt, családját, ismerőseit, barátait!
2014. április 25-én, 15.00 órakor a „Bacsák György” Szakképző Iskola aulájában (Béke u. 1.) 

                                                                      Szentannay László
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Szentannay Laci bácsi 90 éves!
Aki mindenre és mindenkire emlékszik. Február 

l9-én ünnepelte kilencvenedik születésnapját Hu-
nyadi utcai házában a mindenre és mindenkire em-
lékező Laci bácsi. 

Budapesten született, hatvanhat éve él Fonyódon, 
vasutasként dolgozott, előbb tíz évig forgalmista 
volt, majd a Balaton déli partjának vasútforgalmát 
irányította Székesfehérvártól Gyékényesig. A fe-
lesége 2007-ben halt meg. Valójában kétszer szü-
letett, mert azok közé tartozik, akik átélték hetven 
éve, február 13-án Drezda szörnyű bombázását. 
Mint katona szolgált ott. 

Aki betér hozzá, annak a könyvekkel teli napfé-
nyes lakásában csak mesél, mesél, és anekdotázik: 
hallhatunk tőle az egykori nagy személy és tehervo-
nat forgalomról, rég eltávozott barátokról, munka-
társaktól, rokonokról és az ő nagy szerelméről, az 
irodalomról, a versekről. Sógorának, Fodor András 
Kossuth-díjas költőnek emlékét őrizve és ápolva 
minden év áprilisában zenés, verses emléknapot 
szervez, ahova neves előadók és kortárs költők is 
eljönnek, idén lesz a tizennyolcadik emlékdélután. 

Hidvégi József polgármester, valamint a 

Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ 
vezetője is megköszöntötték, és elismerő okleve-
leket, ajándékokat adtak át Laci bácsinak a benső-
séges hangulatú délutánon. A lengyeltóti polgár-
mesteri hivatal is képviseltette magát és szeretettel, 
ajándékokkal halmozták el. A kapuig kísérve ven-
dégeit Laci bácsi mosolyogva nézett a kora tavaszi 
még tört napfénybe. Vajon mit lát kilenc évtizeddel 
a háta mögött ott, fenn a fátyolfelhők mögött? Isten 
éltessen sokáig, Laci bácsi. 

Mezei István 

Ki tud róla többet - A Vezsenyi ház
A napokban egy ismerősöm kérdezte, tudom-e, kinek 

a tulajdona volt a Sándor és a Domb utcák sarkán álló, a 
volt élelmiszer-üzlet helyén egykor volt tornácos, erké-
lyes ház, amely csinosságával kitűnt a környék épületei 
közül. Néhány információ-morzsa után kezdtem kutat-
ni, az eredmény alább olvasható:

A ház tulajdonosa eredetileg Vezsenyi Dezső buda-
pesti banktisztviselő volt. Apja Vezsenyi Károly föld-
birtokos 1886-ban magyarosította saját és gyermekei 
családnevét, eredetileg “Wesztermayer”nak hívták. 
Anyja nagykállói Kállay Rozália volt. Vezsenyi Dezső a 
Magyar Általános Hitelbank főtisztviselője volt, 1904-
ben Budapesten vette feleségül a 24 éves Korponai Ste-
fániát, akinek a szülei Springer Péter Pál és Heszberger 
Mária voltak. Házasságukból három gyermek született, 
két leány és egy fiú.

Stefánia 1911-es születésű zenetanárnő volt, s már 
a svédországi Stockholmban lakott, amikor 1933-ban 

Fonyódon örök hűséget esküdött Lindbom Károly Wal-
ter zongoraművésznek. 

László 1912-ben született, s mint kereskedelmi ma-
gántisztviselő vette feleségül 1935-ben a fonyódi Balog 
Ilonát.

Erzsébet 1913-ban született, s amikor 1941-ben Er-
dőss Sándor m. kir. főhadnagy felesége lett, fonyódi 
lakos volt.  

Vezsenyi Dezső Fonyódon hunyt el, 62 éves korában 
szívszélhűdés végzett vele, s másnap temették el. A 
fonyódi épületben özvegye és fia éltek tovább, s mi-
után az államtól visszakapták ingatlanukat, az ott lakó 
fonyódi család már nekik fizette a lakbért.

Kérdés: Van-e valaki, aki még többet tud az épület-
ről, a családról, esetleg fényképe is van? Kérjük, jelent-
kezzen a szerkesztőségnél vagy a szerzőnél, s a témára 
még visszatérünk!         

Varga István 
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Ami mágnesként távolítja el a sminket és a  szennyeződést: 
Bemutatjuk a természetes kolloid micellás arclemosót

Köszönhetően a kolloidok törvényszerűségeivel 
foglalkozó tudományágnak, a kozmetikusok forradal-
mian új, természetes, bőrbarát és rendkívül hatékony 
bőrtisztító vizeket használhatnak és ajánlhatnak még 
a legérzékenyebb bőrű vendégeiknek is.

Az új technológiával készült ún. „micellás” lemo-
sók hatékonyabban tisztítanak, mint hagyományos 
társaik, anélkül hogy a bőrt szárítanák, irritálnák, 
vagy a környezetet szennyeznék. 

Szalonunkban is megvásárolható Phyt’s micellás le-
mosóvíz természetes hialuronsavban és rózsavízben 
gazdag, gyorsan tisztítja, hidratálja a bőrt és harmoni-
zálja a bőr pH-ját.

 A legérzékenyebb bőröknek is ideális. Egy óra el-
teltével 46,1%-kal, három óra elteltével 45,4%-kal 
növeli a bőr hidratáltságát!

A technológiának köszönhetően a kolloid micel-
lák elektromos töltést kapnak az oldatban. Az elekt-
romágneses erők a kolloid lemosókban nagyobbak, 
mint azok az elektromágneses erők, amik a szeny-

nyeződést a bőrhöz tartják. Ennek eredményeképp a 
szennyeződést, mint a mágnes ragadja magához a mi-
cellás tisztító és távolítja el a bőrről. A szennyeződés 
kis molekularészecskékre esik szét és minden egyes 
molekularészt körülvesz maga a lemosó. Ez akadá-
lyozza meg a szennyeződés újbóli lerakódását, elke-
nődését a bőrön. Jellemzői:

•    Frissítő, tonikszerű oldat, amit rendkívül egysze-
rű és kényelmes használni.

•    Nem kell leöblíteni, a bőr egyetlen letörléssel 
tökéletesen tiszta és hidratált lesz.

•    Nem tartalmaz irritáló, szárító hatású felületaktív 
anyagokat.

•    Biológiailag lebomló, nem károsítja a környe-
zetet.

Aki magával hozza a Fonyódi Hírmondó e havi 
számát 2015. április 25-ig,  Phyt’s Hidratáló micellás 
arctisztító víz (6.900 Ft, 200ml) vásárlása mellé 5 db 
különböző a bőrtípusnak megfelelő Phyt’s arcápoló 
termékmintát adunk ajándékba. Szépségszalonunk-
ban ingyenes, személyes tanácsadásra is van lehető-
ség.

Bővebb információ: 06-30/ 267-9371-as telefonszá-
mon és a www.dermiszbiobeautyshop.hu oldalon.

Dermisz Professzionális Kozmetika és 
Fényesztétikai Kezelőszalon
8640 Fonyód, Ady Endre u. 7. 
www.exkluziv-kozmetika.hu, 

Facebook: www.facebook.com/DermiszBioBeauty (x)

Kiváló tanár, remek sportoló, kedélyes ember
Harmath Gyula, a fonyódi Mátyás Király Gimnázium 

volt testnevelő tanára Balatonbogláron született, 1939. 
szeptember 6-án. 

Általános iskolai tanulmányait Balatonbogláron, a kö-
zépiskolát Siófokon végezte. 1958-ban nyert felvételt a 
Testnevelési Főiskolára, amit 1962-ben fejezett be. A 
TF elvégzése után 1962-ben, egy évvel az iskola szüle-
tése után került Fonyódra, ahol a gimnázium testnevelő 
tanárává nevezték ki. Innen ment nyugdíjba 2002 janu-
árjában. 

Teniszben kilenc magyar főiskolai bajnoki címmel 
rendelkezik. Főiskolai évei alatt egy évig NB I-ben ko-
sárlabdázott és tagja volt a TFSE NB III-as labdarúgó 
csapatának. 

A fonyódi gimnáziumhoz kerülve ki kellett alakítani 
az iskola sportprofilját. Harmath Gyula a mostani kesz-

t y ű g y á r b a n 
kezdett taníta-
ni, ahol akkor 
két második és 
három első osz-
tály működött, 
ő pedig rögtön 
osztályfőnök 
lett. A jelenlegi 
iskola épüle-
tébe 1963-ban 
került, a gim-
názium sportkörét 1964. október 16-án alapították meg. 
Ennek a sportkörnek nyugdíjba vonulásáig elnöke volt.

A teljes cikk a www.fonyod.hu weboldalon olvasható.
Perusza Eszter
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Programok március 21-től április 10-ig

Március 21. Szombat
Simon Dorottya zongora és Somogyi Lili hegedű koncertje 

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.)  Kulturális Központ (Ady E. 17.);  

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Március 22. Vasárnap
A Víz világnapja (részletek a hátlapon) 

Helyszín: Kulturális Központ, 14:00 óra

Március 25. Szerda
Tóth András - ByToth képzőművészeti kiállítás megnyitója 

Helyszín: Kulturális Központ, 17:00 óra

Március 26. Csütörtök
Protestáns Kulturális Est - Bencze András püspök helyettes előadása

Helyszín: Múzeum, 17:00 óra

Március 27. Péntek
Pósa Buba és Pósa Ede festőművészekk kiállításának megnyitója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Április 2. Csütörtök
Húsvéti kézműves foglalkozás

Helyszín: Kulturális Központ, 10:00 óra

Április 3. Péntek
Meseírás napja. Írjunk együtt történetet!
Helyszín: Kulturális Központ, 18:00 óra

Április 4. Szombat
Meseelőadás, belépőjegy: 1.000,- Ft

Helyszín: Kulturális Központ, 10:00 óra

Április 4. Szombat
Tavaszi Noémi kiállításának megnyitója

Helyszín: Múzeum, 15:00 óra

Április 10. Péntek
Hidvégi Mária mesél - „Parázs a homok alatt” címmel 

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra
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Katolikus miserend

péntek 17:00 óra Plébániatemplom 
 csak első pénteken 
szombat 17:00 óra Plébániatemplom
vasárnap
   9:15 óra Szent István Kápolna
 11:00 óra Plébániatemplom
 17:00 óra Plébániatemplom

Gyerekmisék: 
Szombaton az esti szentmisék, 
a kövekező napokon:
  március 14., április 11.   
  

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Márc.   15.  9:30 
Ápr.     5.   9:30  
(úrvacsorás Istentisztelet)
Ápr.   19.  9:30  

A protestáns templomban, 
József utca 21.

Protestáns Kulturális Est a Múzeum-
ban: 2015. március 26-án 17 órakor

Bencze András püspök helyettes és 
Bencze Tímea: „Nagy jóságodnak je-

lei” (Házasság a mai világban)

Református
Istentiszteletek rendje

Istentiszteletek minden 
vasárnap 11 órától

Helyszín:
protestáns templom, József u. 21.

Bibliaórák minden kedden
17 órai kezdettel

Helyszín:
Kulturális Központ, Ady E. u. 17.
Minden számontartott és leendő 
testvérünket is szerettel hívjuk a 

fenti alkalmakra!
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2015.02.21- én szombaton ismét megtartottuk a ha-
gyományos szülők bálját az óvodai alapítványi Rózsa 
bált, melynek egyetlen egy, de annál fontosabb, neme-
sebb célja van: a fonyódi óvodás gyermekek támoga-
tása!

Egy bál, egy hosszú éjszakába nyúló est megszerve-
zése komoly munkát, szervezést, több közösség össze-
fogását igényli. Így van ezzel a mi óvodánk is, ezen 
felül célunk többek közt az is, hogy a bálon résztvevő 
vendégek jól érezzék magukat, segítő támogatásukért 
cserébe egy jó hangulatú estét nyújtsunk. Mi, óvodai 
dolgozók igyekszünk, ennek maradéktalanul megfelel-
ni! 

Az estével kapcsolatban ki kell emelnem néhány dol-
got, melyek nélkül nem jöhetett volna létre: a Gimná-
zium és a Fonyód Konyha Kft segítőkészségét, Bántó 
Zsuzsanna, Iváncsicsné Perusza Ditta, Herr Sándor-
né és a lányok munkáját, akiknek a helyet és a finom 
vacsorát a tálalást (zöldségekből faragott rózsákkal 
díszített tányérok) köszönhettük! A gimnazista gyere-
keket, akik ezt a finom vacsorát felszolgálták! A zene-
kart, a Vaklárma Együttest, akik több éve már, egész 
éjjel, szinte megállás nélkül, jó hangulatban zenéltek 
nekünk, mindezt tették önzetlenül a fonyódi óvodás 
gyermekekért! A Fábián pékséget a finom pogácsáért! 
A Fonyódi Ásványvizet és a Tóti Szódát, hogy ingyen 
biztosították számunkra az innivalót! A terítéket, mely 
ebben az évben retro stílusban készült ismét Lengyel 
Tímeának és Nagy Zsuzsannának köszönhettük. Ez-
zel a díszítéssel egy kicsit a Piszkos Tizenkettő Táncs-

csoport fellépését is megidéztük, előadásuk idén Abba 
dalokból állt össze.  Szereplésük nagy sikert aratott a 
lelkes „közönség” visszatapsolta őket. 

A nyitótáncot ismét az óvoda néptánccsoportja kezdte, 
szintén nagy sikerrel, táncukat betanította: Madarász-
né Proity Mariann és Molnár Andrea óvónők, majd az 
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei következtek, 
akik hagyományosan több éve már, fáradtságot nem 
kímélve fellépnek nálunk, táncukat betanította: Filák 
Márk, Marek bácsi. A büfét, benne a két óvó nénit: Hu-
ber Líviát, Molnár Andreát, lelkes segítőjüket Matucza 
Ádámot! A szülők közösségét, amivel óvodánk rendel-
kezik az ő segítő támogatásukat, a sok tombolatárgyat, 
amelyet szülők, ismerősök, barátok, vállalkozók, cégek 
ajánlottak fel! És végül, de nem utolsó sorban az óvoda 
dolgozóinak lelkes munkáját.

Az estével kapcsolatban hosszasan lehetne írni, de 
mindezt átélni, annak részesévé válni nagyon jó érzés, 
ha rövid időre is, de kikapcsolódhatunk, feltöltődhetünk 
az év következő hónapjaira, ünnepeire, eseményeire.

Szántó Andrea

Óvodai szülők bálja

Farsang az óvodában

A várva várt farsang idén is elérkezett az óvodába.
A gyermekek már nagyon készültek erre az alka-

lomra, mert ilyenkor mindenki átváltozhat valamivé 
jelmeze által.

Délelőtt a zeneiskola tanárai és növendékei szóra-
koztatták a jelmezbe öltözött gyermeksereget.

Játékosan ismerkedhettek a különböző hangszerek-
kel, ismert és ismeretlen dallamokkal.

Lehetőségük volt a gyermekeknek is bekapcsolódni 
a muzsikálásba, ritmushangszer játékkal.

Átváltozhattak a bábok és a zene által  szegényle-
génnyé, királyfivá.

Köszönjük a színvonalas előadást és szeretnénk ha 
a jövőben is farsang táján hasonló műsorral lepnék 
meg az óvodásokat.

Délután a csoportokban folytatódott a vígság. Al-
kalmi versekkel, dalokkal, körjátékokkal búcsúztat-
ták a telet és csalogatták a közelgő tavaszt.

A kedves műsorok után farsangi uzsonna követke-
zett, főszerepben a farsangi fánkkal, majd táncolhat-
tak kedvükre örömet szerezve szüleiknek és a meghí-
vott vendégeknek.              Méreg Sándorné
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Fonyódi Betyárok a Kolbászfesztiválon 
Február 7-én, szombaton néptánc egyesületünk is-

mét fellépett az immár 6. alkalommal megrendezésre 
kerülő Fonyódi Kolbászfesztiválon. A verseny meg-
nyitója után a sportcsarnok nagyszínpadán lelkes „be-
tyárjaink” az alkalomhoz illő táncokkal kellőképpen 
megalapozták a rendezvény hangulatát.

Vasárnap zajlott a Balatoni Települések Kolbásztöltő 
Bajnoksága. Míg a finomságok készültek, a színpadon 
a résztvevő települések kulturális értékeiket és fellépő-
iket mutathatták be. Fonyód várost táncosaink képvi-
selték.

Az idei évben is megtartott jótékonysági borárverés 
teljes bevételét egyesületünknek ajánlották fel a szer-
vezők.

Ezúton szeretnénk támogatásukért köszönetet mon-

dani az alábbi licitálóknak: Hidvégi József, Kardos Já-
nos, Magyar Tenger.com Kft., Mocsai Lajos NEKA, 
Dél-Balatoni Borászok, Kara Lajos Buzsák polgár-
mestere, Kaczor Feri.         

Győriné Welsch Marianna

Alapfokú Művészeti Iskola - „Kakaós csiga”
A félévi vizsgák után a tavaszt „Kakaós csiga” 

hangversennyel kezdtük, ahol minden tanszak kép-
viseltette magát. Az izgalmat a koncert utáni süte-
ményezéssel,  kötetlen  beszélgetéssel oldottuk. A 
hangversenyt március 12-én, csütörtökön tartottuk, 
a művészeti iskola hangversenytermében.

Évek óta hagyomány, hogy Tavaszköszöntő hang-
versenyt adunk a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási 
napon a gimnázium aulájában. A koncert jótékony-

sági rendezvény is egyben, ahol pénzadománnyal 
lehet támogatni a Művészeti Iskola alapítványát. A 
hangszeres növendékek mellett fellépnek a szolfézs 
csoportok és a társastáncosok is. 

A hangverseny időpontja: 2015. április 1. szerda 
18 óra, Mátyás Király Gimnázium aulája.

Szeretettel várunk mindenkit!  

Kissné Poprádi Enikő

Szinte egész orszá-
gunkat korhatár nélkül, 
érte utol idén a megfá-
zás, néha hosszú hete-
kig is elhúzódó „influ-
enza-szerű” tünetekkel 
járó betegség. Ellátott-
jainknak, hála Istennek 
a betegség nélkül múlt 

el a február.  Kellemesen telnek napjaink sok-sok be-
szélgetéssel kártyázással, felolvasással, keresztrejtvény-
fejtéssel  soha nem hallott, gyönyörűséges, versek da-
lok kerülnek elő a múlt emlékeiből. Azért is dupla öröm 
ez nekünk, mert felkerestek minket az Általános Iskola 

7. osztályos tanulói olyan fonyódi népdalokat kutatva, 
melyeket már csak a mieink, „idősek” tudhatnak.  Ren-
dezvényeink beszélgetéseink, mindannyiunk szerint ha-
tékonyabbak lennének nagyobb létszámmal. Ezúton is 
várjuk, hívjuk nappali ellátásra közénk mindazokat, akik 
az otthont, egyedüllétet szívesen váltatnák fel jó hangu-
latú közösségi bentlétre. Idei farsangunk formabontó 
lesz, mert Jánosházi Kati meghívására a Balatonfenyve-
si Ezüst Nyugdíjas Egyesület vendégei leszünk. 

Megújult tiszta, jó illatú helyiségekkel várjuk ellátott-
jainkat, az egyhetes zárás után az egész épület felújító 
tisztító meszelést kapott. Szinten tartó egészséggel, erő-
vel várjuk a tavaszt.

Muskó Zoltánné

Alapszolgáltatási Központ

Tisztelt Szülők, Támogatók!
Amennyiben módjukban áll magánszemélyként a Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskolát segíteni és 

támogatni, akkor kérjük, ajánlják fel az adójuk 1 %-át a Balatoni Zenész Közhasznú Alapítvány javára.
Az alapítvány adószáma: 19200662-1-14

                                                                      Segítségüket köszönjük!
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Mátyás - nap a Gimnáziumban
Iskolánk egyik legfőbb hagyományát megtartva az idei 

tanévben is, február 20-án megrendeztük a Mátyás-na-
pot. Ezen a napon az 54 éves Mátyás Király Gimnázium 
tanárai és tanulói tisztelegtek a legnagyobb királyunk 
emléke előtt.  Az ünneplés a Mátyás-falnál kezdődött, 
ahol Farkas Bence 12. c osztályos tanuló, az emlékbe-
szédíró pályázat győztese felolvasta írását. Az emlékbe-
szédének címe: „Mátyás Corvináinak nyomában”. A fel-
olvasás után minden osztályból két tanuló és az osztály-
főnökeik elhelyezték a Mátyás királyt ábrázoló festmény 
alá az emlékezés virágait.

Ezt követően ünnepi műsorra került sor. Iskolánk szá-
mos kiemelt vendége tiszteletét tette az ünnepségen. 
Elsőként Farkasné Szabó Ildikónak, tankerületünk igaz-
gatójának köszöntőjét hallgathattuk meg, majd Sassák 
Benjámin, iskolánk 9. d osztályos tanulója Friedrich 
Burgmüller Reggeli harangszó című zongoradarabjával 
kápráztatta el az ünneplő közönséget. Ezután iskolánk 
igazgatója, Bántó Zsuzsanna mondott ünnepi köszöntőt. 
Majd Haszon Zsolt,az „Iskoláért” kitüntetést vehette át.

A diákszínpad mindenkit megmosolyogtató műsora 
következett. A színjátszó szakkör szándéka az volt, hogy 
a reneszánsz kor pajzán történeteinek szellemiségét 
idézze meg, de ezúttal egy XX. századi, a két világhá-
ború közötti történetbe ágyazva. Ezután – az iskolanap 

hagyománya szerint – a Varga Zsuzsanna tanárnő által 
megszervezett - „Ki mit tud?” műsorával folytatódott az 
iskolanapi program. Számos műfajban és kategóriában 
álltak színpadra a régi és az új diákok. 

A „Ki mit tud?” produkciói után a kiállítások megnyi-
tójára került sor. Először a Töröcskei Művészeti Alko-
tótábor munkáiból nyílt kiállítás az iskola klubjában, 
amelynek címe és témája „Kapcsolatok a természetben”. 
A magyar 2-es teremben gazdasági ismeretek tantárgy-
ból készített projektmunkákból nyílt kiállítás. 

A Mátyás-nap minden évben alkalom arra, hogy a re-
neszánsz királyunkról, Mátyás királyról megemlékez-
zünk, akit nemcsak az erős, központosított állam megte-
remtése miatt tartjuk követendő példának, hanem azért a 
kulturális örökségért, amelyet ránk hagyott.  

      Farkas Alexandra, Fait Balázs

Farsang a bölcsődében 

Február 19-én csütörtökön köszöntöttük a bölcső-
dében a megjelent elefántokat, tigriseket, herceg-
kisasszonyokat, bárányokat, vadnyugati hősöket, 
focistákat, tűzoltókat, Minnie egereket, csacsikat, 
macikat, varázslókat, oroszlánokat, méhecskéket, 
farkasokat, bohócokat. Akkor ugyanis minden kis-
gyermek belebújhatott álmai jelmezébe és szüleik-
kel közösen hatalmas farsangi mulatságban vehet-
tek részt. Minden jelmez megmutatta magát egy 
közös éneklés alkalmával, majd kitört az általános 

„zűrzavar” és kifulladásig ment a játék, kacagás 
eszem-iszom...

Remélem mindenki jól érezte magát ezen a kivé-
teles délutánon és volt mit mesélni a rokonságnak!

Köszönettel tartozom a média csapatának, akik 
minden akadályon felülemelkedve rengeteg fotót 
készítettek mindnyájunk örömére a bálozó kisgyer-
mekekről!   

És itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet 
mondjak egy nyuszinak, egy nagyra nőtt katicának, 
egy idős asszonyságnak és egy orvosnak akik per-
sze nem mások, mint kollégáim. Köszönet a készü-
letekért, a lebonyolításért!

És persze köszönet a szülőknek, akik egyrészt 
biztosították a nassolni valót, másrészt, ami ennél 
véleményem szerint, sokkal fontosabb, hogy eljöt-
tek hozzánk, együtt ünnepeltek, bohóckodtak gyer-
mekeikkel, ezáltal megfizethetetlen és pótolhatatlan 
pillanatokat szereztek nekik!

Jövőre újra találkozunk egy bolondos délutánon....

Heidinger Zsoltné Ari Edina
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Elkezdődött a turisztikai vásári szezon
Az idei évben Budapest több helyszínén, többféle ren-

dezvényen is alkalmunk nyílt megjelenni és bemutatkoz-
ni a potenciális turisták előtt. Február 19-től 22-ig, négy 
napon keresztül látta vendégül a Balaton régió turisztikai 
szolgáltatóit a III. Budapesti Halfesztivál a Városligetben. 
A nagy tömegeket vonzó gasztronómiai rendezvényen in-
gyenesen helyezhettük el egyesületünk saját kiadványait 
és tagjaink szóróanyagait. A rendelkezésünkre bocsátott 
faház környékét fonyódi képekkel díszítettük. A rendez-
vény több ezer főnyi látogatója között szép számmal 
akadtak érdeklődők, akik örömmel fogadták a fonyódi 
programokat tartalmazó kiadvány, amely segítséget nyújt 
nyaralásuk időpontjának kiválasztásában. 

Hasonló sikeres megjelenésünk volt február 22-én a 
Bálna Bevásárlóközpontban, az Idegenvezetők Világnap-
ja rendezvénysorozaton. Erre a programra kimondottan 
olyan budapesti és főváros környéki emberek látogattak 
ki, akik komolyan érdeklődnek a belföldi látnivalók, ki-
rándulások, nyaralások iránt.

Pályázati támogatásból valósult meg az Utazás 2015 
kiállításon való megjelenésünk a Hungexpo Vásárköz-

pontban. A 
Balaton régió 
200 négyzet-
méteres stand-
ján, földrajzi 
elhelyezkedé-
süknek meg-
felelően talál-
hatták meg az 
érdeklődők a 
fonyódi aján-
latok mellett 
a szomszédos 
települések kí-
nálatát is. 

Várási meg-
j e l e n é s e i n k 
nagyvárosok-
ban folytatód-
nak, a fonyódi kiadványokat e hónapban elvisszük Deb-
recenbe, Szegedre és Székesfehérvárra is.    Soltész Berta

LIONS: Az elmúlt hónap hírei
Mint az előző tudó-

sításban írtam, hogy 
hamarosan ismét 
ruhavásárt tartunk a 
volt Tungsram üdü-
lőben, megtörtént. 

Március hetedikén 
szombaton tartottuk 
12 órától délután 5 
óráig. Akik eljöttek 
biztosan megint sok 

hasznos holmit találtak, és ezzel támogatták a klubot, 
hogy a rászorulókon segíthessünk.

Kérelmek érkeztek hozzánk: így egy családnak az 

esedékes vízdíját sikerült rendezni. 
A Fonyódi Betyárok Néptánc Egyesület I. Önálló 

Estje rendezvény sikeréhez 50.000.- Ft-tal járultunk 
hozzá. Február 21-én a balatonlellei LIONS Klub 
szervezésében tartott fánk sütő-kóstoló versenyen 
vettünk részt. Nagyon jól sikerült, nagyon jól éreztük 
magunkat.

Örömmel adom hírül, hogy a NEA ismét meghirdet-
te pályázatait a civil szervezetek részére. Mi is adunk 
be pályázatot működési támogatásra. Eddig két alka-
lommal voltunk sikeresek. Reméljük, hogy most is 
eredményesek leszünk.

A 2014-es működési támogatásról most kell elszá-
molnunk április 30-ig a NEA-val.    Fábián Lászlóné
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Általános iskolás hírek
A farsang és az azt követő böjti időszak a tél végére 

is utal. Egy ősi hiedelem hívta életre a hozzá kapcso-
lódó zajos mulatságokat. Azt hitték ugyanis az em-
berek, hogy a tél utolsó napjaiban a Nap legyengül, 
és a gonosz szellemek életre kelnek. Vigalommal, 
alakoskodással, boszorkánybábu elégetésével akarták 
elűzni őket.

Elkészült az idei telet búcsúztató Kiszebáb, sorsát 
az „elégetést” várva, hogy végre jöjjön a sokak ál-
tal várt tavasz. A 3.a osztály Erdélyiné Krizsán Márta 
vezetésével már profi készítője e mókás figurának, 
hiszen 3. alkalommal alkotják meg e gyönyörűséget. 
Köszönet nekik.

Gyurina Mária

A 2014-2015. tanév harmadik bérletes filharmónia 
koncertje is lezajlott Filmzenék címmel. A Pécsi Fil-
harmonikusok ismét felejthetetlen, élvezetes interak-
tív programmal szolgáltak 260 gyereknek. Csodála-
tos, hogy milyen ügyesen hódítják meg a különböző 
zenei műfajoknak a tanulókat. A hatévestől a tizen-
négy évesig, sőt a felnőtteket egyaránt elvarázsolják 
és ezért csupán a tornateremig kell mennünk. Kö-
szönjük nekik és a szülőknek, akik lehetővé teszik, 
hogy gyermekeik részt vehessenek a koncerteken.

Gyurina Mária

Büszkék vagyunk rá

A Tappancs gyermekújság által meghirdetett „Csa-
ládi hétvége” című rajzpályázaton országos 4. helye-
zést ért el Sztankula Ágnes 2.b osztályos tanuló. 

Tóthné Horváth Mária

Az idei tél sí táborát az ausztriai Tauplitz pályái-
ra szerveztük. Hatalmas hó, kiváló szállás várta kis 
síelő és snowboardos csapatunkat. Köszönjük a Gá-
bor-Molnár, a Mezei és a Püspök család önzetlen se-
gítségét. Külön köszönjük Püspök Gábornak, hogy 
megörökítette „botladozásainkat”, sikeres csúszása-
inkat, nevetésünket, vagyis segített abban is, hogy az 
élményt hazahozhassuk.

Gyurina Mária

Farsang az általános iskolában

Idén is megrendezésre került az általános iskolai 
farsang. Pénteken a felsősök, szombaton az alsósok 
karneváloztak. Mint minden eddigi évben, a felső-
sök idén is versenyt rendeztek, ahol az osztályoknak 
egyéni produkciókat kellett bemutatniuk, és mi, nyol-
cadikosok pontoztuk őket. Az idei téma Hollywood 
és a filmek világa volt, így az osztályok filmjelenete-
ket adtak elő.

Emellett a nézők láthattak egy karate bemutatót 
„Jackie Chan Angyalaitól” és két street dance produk-

ciót Horváth Viktória szervezésében. Az aula díszlete 
lélegzetelállítóra sikerült: a plafonról arany csillagok 
lógtak, mindenhol fekete-arany kamerák és lufik csil-
logtak, sőt, még a híres Hollywood felirat is feltűnt. A 
zsűri-tagok –híres filmek szereplői- vörös szőnyegen 
vonultak be, és VIP szalaggal le-választott asztalok-
nál pontoztak. Mi, a 8.b még 6. osztályban nyertük el 
az Arany Barbie-díjat egy hasonló témájú farsangon, 
és most továbbadtuk a nyertes stáb-nak, az 5.a-nak, 
akik a „Shrek, kicsit másként” című paródiával álltak 
elő.

Közönségdíjas a 6.b lett egy „Beépített szépség” 
jelenettel, de minden osztály csodásan teljesített. A 
műsor után pedig sor került a várva-várt discora Jáhn 
Dorina közreműködésével, akinek köszönjük a szu-
per zenét. 

Nekünk, nyolcadikosoknak ez volt az utolsó far-
sangunk, és reméljük, felejthetet-len élményt nyújtot-
tunk. Ezúton is megköszönök minden segítséget, és 
remélem, hogy mindenki nagyon jól szórakozott.

Lőrincz Laura
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Legszebb konyhakertek Fonyódon
A Fonyódi 

Kertbarátok 
Egyesülete - 
csat lakozva 
Kovács Szil-
via ötletgazda 
(Karcag) által 
l é t r e h o z o t t 
„A legszebb 
konyhake r-

tek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos  
programhoz - meghirdeti a helyi „A legszebb konyha-
kertek” helyi versenyét

Nevezési kategóriák:
Balkon: Erkélyen kialakított 
Mini:  10 – 50 m2 
Normál:  50 m2 felett
Zártkert 1.: Zöldség
Zártkert 2.: Gyümölcsös
Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt 

kertek
Jelentkezési határidő: 2015. április 30. 
Jelentkezés módja:  A Jelentkezési lap kitöltése és 

leadása. Jelentkezési lap kérhető és leadható: 
A Városi Kulturális Központban található Tourinform 

irodában (Ady Endre u. 17.), a Városi Könyvtárban 
(Ady Endre u. 17.).

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület 
tulajdonosa, vagy annak megművelője. Jelentkezéskor, 
illetve a verseny idején szívesen vesszünk fotók készíté-
sét a balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. 
Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 

edényben elhelyezett, 3 különböző konyhakerti növény 
termesztése történjen

2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, 
mindenki igényének megfelelően

3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, 
szép, megfelelően gondozott, gyommentes, és egyben 
hasznos

4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége 

megfelelő legyen
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, 

szabályosan vezetett Permetezési napló
7. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek 

alkalmazása, öntözésnél csatorna/esővíz használata, a 
madárbarát kert kialakítása: található benne madáretető, 
madáritató, és madárodú.  (A kertet madárbaráttá lehet 
minősíteni – de nem kötelező – a www.mme.hu oldalon 
található útmutatás alapján.)

8. Külön előnyt élvez, ha a kertben minél több féle 
fűszer és gyógynövény található.

Díjazás: Helyi díjazás kategóriánként
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Ma-

gyarország legszebb konyhakertje” díjra történő jelö-
lésre, minden kategória első helyezettje lesz jogosult a 
helyi zsűri által tett külön ajánlás alapján.

Az országos díjat az Országos Eredményhirdetésen 
ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdá-
val. Eredményhirdetés: 2015. őszén

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertmű-
velő jelentkezését.     Fonyódi Kertbarátok Egyesülete

Színházcsinálók Fonyódon
A színpadi játék  minden fortélyát ismerő két szí-

nész ; Nyertes Zsuzsa és Straub Dezső neve már elő-
re jelezte, hogy kitűnően szórakozunk majd a kétszer 
negyvenötperces vígjáték alatt.

Egy író, akit nem  hagynak aludni, és egy prosti aki 
körhintára vágyik. Két furcsa, de szerethető figura, 
egyaránt kíváncsiak voltunk mindkettőjükre, meg-
fejthetetlennek tűnő titkaikra.

Az ötletgazdag előadás önmaga parodizálásán túl 
tart görbe tükröt az értelmiség és a nagyközönség elé 
egyaránt.

Az olasz filmművészet legendás alakja Nino Manf-
redi, társszerzőként írta, Székhelyi József rendezte a 
Könnyű erkölcsök című darabot, ami után a közönség 

k ö n n y -
be lábadt 
szemmel, 
g a z d a -
g a b b a n 
tért haza. 
Kivételes 
s z í n h á -
zi élmé-
n y ü n k 
bármely nagyváros színháztermében megállta volna 
a helyét, amelyet a profi ruhatár, az  elegáns büfé és a 
rengeteg kedvesség, mosoly csak erősített. 

Mellory
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Szerdahelyi Szonja: három éve utánpótlás válogatott
A Mátyás Király Gimnázium tanulója Szerdahelyi 

Szonja évek óta méltón képviseli Fonyód városát mind 
sport, mind pedig tanulmányi eredményeivel. Egy em-
bert-próbáló sportág (triatlon) kiemelkedő alakjaként - 
számos országos bajnoki címmel a zsebében - 2015-ben  
immáron harmadszor is Héraklész Utánpótlás Váloga-
tott kerettaggá választották. 

A Magyar Triatlon Szövetség és a Magyar Olimpiai 
Bizottság szakmai testülete, Szonját eredményei, va-
lamint fizikai és mentális felkészültsége alapján hívta 
meg a nemzeti válogatottba. Az elmúlt évben első osz-
tály „aranyjelvényes” minősítését ért el úgy duatlon, 
mind triatlon szakágban. Első osztályú minősítésben az 
idei évben is azon sportolók részesülhettek, akik egész 
éves teljesítményük alapján az országos ranglista első 
hat helyezettjei közt pozícionálták magukat. Szerdahe-
lyi Szonja mindemellett az országos duatlon és triatlon 
ranglisták második összetett helyezésével további kitün-
tetésben részesült. A 2014-es esztendő nem csak a hazai 
versenypályákon párosult sikerekkel Szonja versenyi-
dénye, hanem átlépve az országhatárt első alkalommal 
nemzetközi mezőnyben is megmérette magát. Rajthoz 
állt többek között Karlovy Variban (CZ) is az Olimpiai 
Reménységek Versenyén, ahol egyéniben 4. helyezést 
ért el, míg csapatban aranyéremmel állhatott a dobogó 

legfelső fokára. 
A BÚI-BBSC verseny-

zője túl az idei év alapo-
zásának első nagy szaka-
szán számos új céllal és 
kihívással várja a soron 
következő versenyszezont. 
Az idei évben korosztályt 
váltó fonyódi triatlonos-
nak fel van adva a lecke, 
hisz korcsoportjának fiatal 
versenyzőjeként számos 
ellenféllel kell majd versenyeznie. Közel egy tucat ma-
gyar ellenféllel kell majd felmérőkön és válogató ver-
senyeken kivívni a Spanyolországban megrendezésre 
kerülő korosztályos Triatlon Európa Bajnokságon való 
részvétel jogát. A Banyolesben elrajtoló ifjúsági mezőny 
a nyár közepén talál majd Európa Bajnokára. A célok 
adottak, megvalósítása nem lesz egyszerű a balatoni 
lánynak. Felkészülésének soron következő állomása 
Horvátországban kerékpáros edzőtáborral folytatódik.   
A tavalyi év sikereit „nemcsak” családjának és edzőinek 
(Ányos Viktor, Hömöstrei Péter), hanem  Fonyód Város 
Önkormányzatának is  köszönheti.    

Hömöstrei Péter

Síeltek a gimnazisták

Idén is megrendezésre került a szokásos lengyelor-
szági sítábor a lengyel-magyar diák-cserekapcsolatok 
jóvoltából, melyet a fonyódi gimnázium már több mint 
10 éve dédelget.

Február 7-én indultunk útnak, sajnos alacsony lét-
számmal, 13 diákkal és 8 felnőttel. Közülük velünk tar-
tott néhány kísérő tanárunk és vendégek is. 

Tavalyhoz képest idén nagyobb szerencsénk volt, hi-
szen hóból nem volt hiány, és remek pályákon tudtunk 
hódolni szenvedélyünknek, talpunk alatt síléccel vagy 

akár snowboard-al. 
Szerencsére kihasználtunk minden időt, amit csak le-

hetett, hiszen hiába voltunk reggeltől délutánig a sípá-
lyán, még utána is rengeteg energiánk maradt, amit sok-
féle sporttal levezethettünk a sportcsarnokban.

A hét közepén este meghívtak minket egy lovas-szá-
nos kirándulásra a környéken, melynek úti célja egy kis 
tisztás volt, ahol tábortűzzel, meleg teával, forralt borral 
és egy kis vacsorával vártak minket. Másnap megláto-
gattuk Zywiec városát, ahol a szinte már hagyománnyá 
vált sörgyár látogatáson vettünk részt, mely végén az ott 
elkészült italból kóstolót is kaptak a nagykorúak. 

Utolsó nap amatőr síversenyre neveztünk be, majd 
este sor került a díjak kiosztására és az első sítáborozók 
beavatására. A hangulat remek volt végig, maradéktala-
nul mindenki élvezte a tábort, és nem bánta meg, hogy 
eljött. Az itthon maradottaknak pedig csak ajánlani tud-
juk.                 Hideg Bernadett

FIGYELEM!
2015. április 25-én megrendezésre kerül az Első Fonyódi Sport- és Egészségnap.

4-6 fős csapatok (cégek, intézmények, baráti társaságok) jelentkezését várjuk, 2015. április 17-ig. 
További információ: Kocsis Ádám: +36 20 250 4994
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Fonyódi Hírmondó

 
Gyűjtőknek! Eladó hat darab extrém, visszahívott, bezúzásra ítélt, vallási tárgyú húsvéti 

képeslap. Ár: 400,- Ft / db; egyben: 2.000,- Ft / db. Érdeklődni: 06-85/360-432

Eladó a Varázspartik Nagykönyv féláron. Különleges ajándék nem csak Harry Potter 
rajongóknak. Ár: 3.000,- Ft.  Érdeklődni: 06-85/360-432

Keveset használt, BRIGGS 35 HP motoros kapálógép eladó!  Tel.: 06-30/916-4859 

Fonyódi lakosoknak ingyenes tanfolyam április 11-12-én, FENG SHUI az üzletben, a 
munkahelyen és a kertben címmel. Jelentkezés: 06-30/957-1526-os telefonon.

OKJ-s szociális gondozói tanfolyam indul, részletfizetési lehetőséggel,  
amely 10 hónap alatt elvégezhető. Érd.: 06-30/790-2615  

 
FÜLES ülőgarnitúra (kanapé, 2 fotel) 15.000,- Ft-ért eladó, érdeklődni: Tel.: 06-30/620-4334

400l-es Zanussi fagyasztó láda (40.000,-Ft), 
150 cm széles – rozsdamentes hűtőpult (50.000,-Ft); érdeklődni: Tel.: 06-30/620-4334

Apróhirdetések
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