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Döntött a képviselő - testület! - a március 26-i ülés összefoglalója!

Meghallgatta a képviselő-testület dr. Heffer Attila 
r. alezredes úr beszámolóját. A Fonyódi Rendőrkapi-
tányság vezetője fontosnak tartja, hogy Fonyód élhe-
tő, nyugodt, biztonságos város legyen. 

A rendőri munka eredményességének alátámasztá-
sára szolgálnak az elmúlt év statisztikai adatai: 21%-
kal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, a 
lakásbetörések az előző évi 76,3%-os csökkenést kö-
vetően tovább redukálódtak, a lopások száma 26,4%-
kal csökkent. A bűnüldöző munkát tekintve a Fonyódi 
Rendőrkapitányság Somogy Megye második legered-
ményesebb kapitánysága az elmúlt tíz évben.

Megtörtént a talajterhelési díjról szóló rendelet fe-
lülvizsgálata, új rendelet megalkotása. 

1m3 ivóvíz-fogyasztás után 3.600,-Ft talajterhelési 
díjat kell fizetnie annak, aki a kiépített szennyvízcsa-
tornára nem köt rá, a szennyvíz elszállítását nem tudja 
igazolni, illetve a rendeletben felsorolt díjkedvezmé-
nyekre nem jogosult.

Elfogadta a képviselő-testület a szociális ellátások-
ról szóló helyi rendelet módosítását, amely szabályoz-
za az étkezés, házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, nappali ellátás térítési díját, és a 
jogosultsági feltételeket.

Elfogadta a civil szervezetek támogatásáról szóló 
rendeletet. A civil szervezet, önszerveződő közösség, 
illetve magánszemély akkor részesíthető támogatás-
ban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására 
kívánja fordítani, amely Fonyód város lakosságának 
érdekeit szolgálja.

A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költ-
ségvetési rendeletének hatálybalépését követően írja 
ki a pályázatot, legkésőbb április 30. napjáig. 

Határozott arról, hogy csatlakozik villamos-energia 
igényének kedvezőbb beszerzésére vonatkozó cso-
portos közbeszerzési eljáráshoz.

Egyre több panasz érkezik az önkormányzathoz a 
közvilágítással kapcsolatban. Fonyód város területén 
jelenleg 2515 darab közvilágítási lámpatest található. 

A lámpatestek az utolsó korszerűsítés óta eltelt idő 
alatt elérték azt az üzemóra számot, amely után a ha-
tásfokuk és üzembiztonságuk nagymértékben csök-
ken. Előzetes információk szerint a közeljövőben sem 
várható pályázati lehetőség, ezért a képviselő-testület 
támogatta az un. harmadik feles konstrukciót (ESCO 
finanszírozás), amely során külső partner finanszíroz-
za meg a beruházást. Az önkormányzat a beruházást 
önerő biztosítása nélkül képes végrehajtani úgy, hogy 
a futamidő teljes idejére garanciát kap a lámpatestek-
re.

Döntött a képviselő-testület a Fonyód, Balaton 
utca 3. számú ingatlan, a Kikötői Üzletsoron lévő 
8248/4/A/17 hrsz-ú ingatlan, a Sándortelepi strand és 
a Lidó Társasház között lévő 8250/3 hrsz-ú ingatlan 
értékesítéséről, valamint a Niklai utcában lévő nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbe adásáról. 

Tárgyalt a képviselő-testület a Vígadó tér 2015. évi 
nyári programokhoz kapcsolódó hasznosításának fel-
tételeiről.

A Vigadó téren megrendezésre kerülő rendezvé-
nyek forrásának biztosításához szükség van a Vigadó 
tér bérbeadására, faházak és árusító pultok elhelyezé-
sére kizárólag szerződéses keretek között, szem előtt 
tartva a higiénés feltételrendszert, az esztétikumot és 
a rendet.

Megtárgyalta és elfogadta Fonyód Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát, valamint a 2015-2019 közötti 
önkormányzati ciklusra szóló gazdasági programját.

Zárt ülésen tárgyalta a Fonyód, Szent István utca 63. 
szám alatt lévő ingatlanban található lakások bérlésé-
re beadott pályázatokat, döntött azok odaítéléséről.

A képviselő-testület következő ülése 2015. április 
29-én, szerdán 14 órától lesz a városháza nagyter-
mében.

A testületi ülés teljes anyaga megtekinthető a www.
fonyod.hu weboldalon.       

Gyurina Mária
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Fejlesztés a kikötőben - megújul a jegyiroda épülete
Több mint 100 éves már a fonyódi kikötő jegyiro-

dájának épülete, melyet 1913-ban építettek. A Balaton 
számos kikötőjének infrastruktúra fejlesztése abból az 
időből Kaáli Nagy Dezső nevéhez fűződik, így volt ez 
Fonyódon is. Irányításával és tervei alapján korszerûsí-
tették és építették ki a siófoki, balatonföldvári, szemesi, 
lellei, boglári, révfülöpi, tihanyi, fonyódi és alsóörsi ki-
kötõket, és a telepek partrendezését is felügyelte.

Korábban a jegyiroda épületében volt üzemi konyha, 
kikötői szoba, és iroda is. Az egykori szolgálati laká-
sokból apartmanok lesznek és kívülről is megújul az 
épület, újra régi pompájában ragyog majd. 

A Balaton legforgalmasabb kikötőjében az épület 
jegyiroda funkciója természetesen megmarad, ehhez 
kapcsolódóan a vizesblokkok is felújításra kerülnek.

A helyi vállalkozók alkalmazásával megvalósuló 
projekt célja a jövőben a belső épületben még továb-
bi apartmanok kialakítása, így apartmanházzá alakul a 
patinás épület, melyben impozáns környezetben lehet 

majd szállást bérelni.
Az épület átadó ünnepsége április 24-én lesz, amikor 

a hagyományoknak megfelelően megtörténik az ünne-
pi hajóindítás Fonyód és Badacsony között, immár hu-
szonötödik alkalommal. A két település és a Balatoni 
Hajózási Zrt. jó kapcsolatát fejezi ki ez a minden évben 
megrendezett hagyomány.

A hajóindítás a szezonkezdet jelképe, erre az évre 
is  számos akcióval készül a BAHA Zrt. Ilyen például, 
hogy a 2015-ös főszezonban minden nap el lehet jutni 
Fonyódról Keszthelyre hajóval, ahol múzeumi prog-
ramokkal várják az érdeklődőket. Bővül a gyorshajó 
flotta egy hybrid hajóval, mely Badacsony és Fonyód 
között teljesít majd szolgálatot, de nem csak a szezon-
ban, hanem a szezonon  kívül a horgászok is igénybe 
vehetik. Folytatódik a nagysikerű Szigligeti mix (hajó-
jegy, régiós buszjegy, szigligeti várbelépő) és a Salföld 
mix (kirándulás hajóval, autóbusszal, belépővel a Sal-
földi Majorba) program, de akár bakancsos geotúrát is 
tehetünk Badacsonyban.        szerkesztőség

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 
együttes támogatásából, az Államreform Operatív 

Program (ÁROP) keretében valósult meg a Fonyódi 
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése. 

A projekt célja a törvényi változások következtében 
fellépő, szükségszerű szervezeti átalakítások megvaló-
sítása volt a Magyary Programmal összhangban.

A működést és költséghatékonyságot célzó fejlesztés 
kiterjed a munkavállalókra és a szervezetre egyaránt. A 
projekt hatásaként egy jobban működő szervezetet, és 
egy költséghatékonyabb működés valósult meg.  

A 2013. januárjában átszervezett közigazgatási rend-
szer (járások kialakítása, munkaerő átirányítás) válto-
zásaihoz Fonyód Város Önkormányzata a lehető leg-
gyorsabban és leghatékonyabban kívánt idomulni. A 
projekt magában foglalta a munkatársak kompetenciá-
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ!
A közvilágítással kapcsolatos hibákat a Polgármesteri 

Hivatalhoz lehet bejelenteni, ahonnan a megfelelő 
szolgáltatóhoz juttatjuk el a problémát. 

A bejelentést megtehetik a 85/562-980-as telefonszámon, 
illetve az ugyfelszolgalat@fonyod.hu e-mail címre.                              

Fonyód Város Önkormányzata                                   

inak javítását, az egyes folyamatok nyomon követését 
és optimalizálását.

A lakosság, a vállalkozási-, és civil szektor igényei-
nek figyelembe vételével törekszünk a lehető legmaga-
sabb ügyfél elégedettségi szint elérésére.

 A projekt során megvalósult feladatok:
• Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok 

felülvizsgálata.
• Az önkormányzati feladatok felmérése, rendszerbe 

helyezése, vezetői konzultációk bevezetése.
• Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyen-

súly érdekében a pénzügyi és adóügyi feladatok felül-
vizsgálata és szükség szerinti átalakítása. 

• A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásá-
nak, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése.

• A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések meg-
valósulásának folyamatos nyomon követése és vezetői 
kontrollpontok beépítése.

• A hivatali esélyegyenlőségi program elkészítése.
• A korábban alkotott önkormányzati rendeletek fe-

lülvizsgálata.
A szervezetfejlesztés projekten kívüli, de a projekt 

által generált további hozadéka volt az építéshatósági 
osztály átköltöztetése a ’B’ épületbe, ahol járási szint-
hez méltó ügyfélkörnyezet került kialakításra. Ezzel 
együtt a pénzügyi osztály az ’A’, azaz a főépületbe köl-

tözött. 
Megváltozott továbbá az ügyfélszolgálat feladata is. 

Nagyobb figyelmet kapott az ügyfelekkel való kiemelt 
bánásmód és ügyfél tájékoztatás. 

Hivatalunk 2015. áprilisától átállt a digitális alapú 
telefonszolgáltatásra, amellyel a korábbi telefonálási 
költségek nagyjából 60-65%-át megtakarítjuk. Ezzel 
egy időben valamennyi hatósági üggyel foglalkozó 
ügyintézőhöz bárki által közvetlenül hívható telefon-
számot rendeltünk hozzá, amelyet az önkormányzat 
honlapján közzétettünk.

Rövid távú terveink között szerepel, hogy a város 
honlapján a polgármesteri hivatal egységes arculatú 
szervezetként jelenik meg, ahol az ügyintézők közvet-
len elérhetősége mellett ügyfeleink ügyeik intézéséhez 
szükséges, naprakész formanyomtatványokhoz férhet-
nek hozzá. 

Reményeink szerint a képviselő-testület és bizottsá-
gai üléseinek anyagai, jegyzőkönyvei, döntései integ-
rált rendszeren keresztül bárki számára hozzáférhetővé 
válnak.

Bízunk abban, hogy valamennyi fejlesztés munkatár-
saink számára megfelelő munkafeltételek biztosítását 
jelenti, ügyfeleink számára pedig átláthatóbb, rugalma-
sabb, ügyfélbarát hivatali szolgáltatásokat eredményez.

Dr. Széll Attila, jegyző
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2015. március 10-én letették a projekt alapkö-
vét a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztí-
tás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás 
„A Kéthelyi szennyvízelvezetési agglomeráció 
szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” elne-
vezésű KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015 azonosító 
számú projekt keretében a balatonújlaki szenny-
víztisztító telepen. A STRABAG-MML Kft. nettó 
1.999.499.250,- Ft-ért vállalta el a már meglévő 
kéthelyi szennyvíztisztító telep fejlesztését – kapa-
citásbővítés és hatásfokjavítás - és a nyomócső ki-
építését Balatonkeresztúr és Kéthely között, amely 
összeg már tartalmazza az építésre szánt tartalék-
keretet is. A szerződés finanszírozása az Európai 
Unió, a Magyar Állami Költségvetés és a Társulás 
forrásaiból történik.

 A szerződéskötéstől számítva húsz hónap áll a 
STRABAG-MML Kft rendelkezésére, hogy a vál-

lalt munkát elvégezze. 
A kéthelyi szennyvíztisztító telep fejlesztésének 

célja a telep tápanyag eltávolításának kapacitásbő-
vítése és hatásfok javítása, lökésszerű terhelések 
fogadására való alkalmassá tétele, valamint tele-
pülési folyékony hulladék fogadásának biztosítása, 
azaz a mechanikai tisztítást követően totáloxidá-
ciós biológiai tisztítás (anaerob, anoxikus, oxikus 
medencékkel), mélylégbefúvással, utóülepítéssel, 
kiegészítő vas-só adagolással, folyamatos üzemű 
homokszűréssel, UV fertőtlenítéssel, a keletkező 
stabil iszapok gravitációs sűrítésével, gépi víztele-
nítésével, komposztálással. A kéthelyi agglomerá-
ció csatornahálózatának kivitelezése során közel 
négyezer folyóméter nyomóvezetéket fektetnek le, 
valamint sor kerül kilencvenhárom darab akna fed-
lap cseréjére is. A projektben nincs nem támogatott 
műszaki tartalom. A kivitelező feladata a létesítmé-
nyek megvalósításához szükséges összes tervezési 
feladat elvégzése, a szükséges engedélyek beszer-
zése, a létesítmények megvalósítása első osztá-
lyú minőségben, 
valamint a pró-
baüzem (legfel-
jebb hat hónap) 
lefolytatása. A 
garanciális idő-
szak tizennyolc 
hónap.

 szerkesztőség

A rendőrség a fiatalok 
kábítószer-fogyasztásá-
nak megelőzése érdeké-
ben a 2014/15-ös tanév-
től új szolgáltatással áll a 
szülők, családok rendel-
kezésére.

A program minden ál-
talános- és középiskolá-
ban tanuló gyermek csa-
ládja számára elérhető. 
Szakemberünk szülői 

értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus 
levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsola-
tos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.

Az Önök drogprevenciós tanácsadója:

Név: Horváth Gyula r. alezredes
Szolgálati hely: Fonyódi Rendőrkapitányság
Telefonszám: 85/560-990/5350
E-mail cím: drogprevencio.fonyodrk@somogy.police.hu
Fogadóóra ideje: 
minden hónap első keddjén 10:30 – 11:30 
Fogadóóra helye:
a Bacsák György Szakképző Intézetben (Fonyód, 

Béke u. 1.)
Telefonos ügyelet ideje: 
minden hónap második és harmadik keddjén 
10:30 – 11:30 óra között
Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munka-

társunkhoz!

Fonyódi Rendőrkapitányság
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Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordu-
lójára szerveztek megemlékezéseket országszerte, így 
Fonyódon is. Az ünnepséget megelőző fél órában az épü-
let előtt a Fonyódi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Zenekara  
térzenével fogadta az ünnepre érkezőket. Karnagyuk Kiss 
Ferenc. 

A Himnuszt követően Hidvégi József, Fonyód város 
polgármestere mondta el ünnepi köszöntőjét. Beszédet 
mondott Katona Csaba történész, a Magyar Tudományos 
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történet-
tudományi Intézetének tudományos munkatársa, Balaton-
füred város kulturális nagykövete. Történelmi adatokkal 
alátámasztott, a forradalom kitörésének körülményeit és 
következményeit taglaló előadást tartott.

A kitüntetések átadása alatt a négy éve megalakult 
Fonyódi Császár-Huszár Hagyományőrző Gyermekcsa-
pat tagjai díszőrséget álltak. A városi kitüntetéseket Hid-
végi József adta át. 

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy Fonyód Polgáraiért Díjat adományoz:

Balázs Béláné Pomezsánszki Juditnak.

Pomezsánszki Judit táncos pályafutása már kis gyer-
mekkorban indult. A népművelési intézetben szerzett 
néptáncos és társastánctanári diplomát, melynek mind-
egyike 6-6 évi tanulást jelentett. Táncolt a Somogy Nép-
táncegyüttesben Együd Árpád és Csíkvár József vezetése 
alatt. 1963-ban tagja volt a Ki? Mit? Tud? győztes  BM 
táncegyüttes csapatának. Rábízták a BM együttes veze-
tését, ahol Kultúráért kitüntetést kapott és megbízták a 
megyében táncot tanító pedagógusok továbbképzésével. 
1987-ben előadóművészi működési engedélyt szerzett. 
Partnerével és tanítványaival együtt végig táncolták a 
kaposvári báli szezont. Évekig a Fonyódi Alapfokú Mű-
vészeti Iskola tánctanára volt, majd alapító tagja és mű-
vészeti vezetője a rövid idő alatt sikeressé vált Fonyódi 
Betyárok Néptánc Egyesületnek. 

Kispeti Károlynénak.
Nyugdíjas egészségügyi dolgozó. Kaposvári és fonyódi 

gimnáziumi évei után 1965-ben érettségizett. A fonyódi 
rendelőintézetben 1962. május 21-től dolgozott. Kezdet-

ben orvos írnok, majd asszisztens a sebészeten és rönt-
genben, később a gyermekgyógyászaton és nőgyógyá-
szaton, végül ismét a sebészeten több, mint két évtizedig. 
1998 júliusában vonult nyugdíjba. Munkája elismeréséül 
1983-ban „Kiváló munkáért” kitüntetést kapott. A sebé-
szeti szakrendelést vezető összes sebésszel és a betöltetlen 
sebészi állást helyettesítőkkel is dolgozott.

Sinkovits Rudolfnak.

Sinkovits Rudolf, nyugdíjas, a MAHART „Badacsony” 
motoros kormányosa Fonyódon született. Ötéves korára 
érett meg benne a szilárd elhatározás, hogy nagybátyja 
-aki a „Dongó” motoroson szolgált- nyomdokain járva 
hajóvezető lesz. A vasas szakma feltétele volt a „matróz” 
beosztásnak, s ezt követően ő 18 évesesen lépett először 
hajópallóra szolgálati célból. A ranglétrát végigjárta a 
legaljától, annak legfelső fokáig.  Úgynevezett „közbevál-
tóként”,a Balatonon közlekedő valamennyi hajón, minden 
beosztásban teljesített szolgálatot. 

Ahogyan minden évben, ezúttal is a Palonai Magyar 
Bálint Általános Iskola negyedik évfolyamos diákjainak 
ünnepi műsora következett, melyben az évfolyam vala-
mennyi diákja szerepet vállalt. Az ünnepi műsor a Szó-
zattal ért véget. 

A hagyományoknak megfelelően fáklyás felvonulás kö-
vette az aulában véget ért megemlékezést. A felvonulókat 
a Fonyódi Császár-Huszár Hagyományőrző Gyermekcsa-
pat tagjai vezették fel az általános iskola előtti kopjafá-
hoz. A koszorúzás után a Fonyódi Császár-Huszár Hagyo-
mányőrző Tüzérek elsütötték az ágyút, ezzel tisztelegve a 
forradalom hőseinek emléke előtt.                szerkesztőség

Március 15. - városi ünnepség
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BALLAGUNK!
A középiskolai ballagások időpontjai 

a következők:

Bacsák György Szakközépiskola
2015. április 25.  szombat 8 óra 30 perc.

Mátyás Király Gimnázium
2015. április 30. csütörtök 16 óra.
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Anyák napja
Kevés olyan szívmelengető ünnep van, mint az 

anyák napja. Ekkor köszöntjük édesanyáinkat, 
megköszönve nekik mindazt a szeretetet és gon-
doskodást, mellyel születésünk óta elhalmoztak 
bennünket. 

A hagyomány kezdetei:
Az anyák tiszteletére rendezett ünnepségeket 

először az ősi Görögországban tartottak, tavaszon-
ként. Kegyelettel adóztak az istenek anyja, Rhea 
előtt. A XVII. századi Angliában az édesanyákat 
az Anya-vasárnapon köszöntötték, mely a nagyböjt 
negyedik hétvégéjére esett.

Manapság, Jarvis igyekezetének hála, illetve ké-
sőbbi ellenségeskedése ellenére, évente egyszer 
szerte a világon megemlékeznek az édesanyákról. 
Bár nem esik mindenhol ugyanarra az időpontra, 
például Dániában, Finnországban, Olaszországban, 
Törökországban, Ausztráliában és Belgiumban 

ugyanabban időben tartják az Anyák napja ünne-
pét, mint az Egyesült Államokban: május második 
vasárnapján. Nálunk az elsőn. 

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsá-
gi Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi 
Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 
1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivata-
los iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. 

szerkesztőség

Ha nem akarom, is felidézlek
Bármeddig tart e véletlen élet,
naponta is felidézlek Anyám,
örök alkonyon és távoli végek
alján szültél, a semmi talaján.

 
Hol vannak már egykori híveid,
belőlük talán csak én maradtam,
ne keresd őket, ne is szólj nekik,

hadd őrizzelek csak én magamban.
 

A megtört üvegű ablakon át
néztem fényed mint halványodott,
de tudják a mély-szívgyökerű fák, 
a tanúd vagyok, és az maradok.

 

Csak a hegyek, a tó, én és az ég
sírunk, a sima öböl felett pár bohó
sirály, hiába könnyű ott fenn lég,

a halál néma, sosem hallható.
 

Tavaszt jósol egy kócsagcsapat,
menekül a tél, tűnik a harag,

csoda volt veled minden pillanat
Anyám, segíts, a szívem meghasad,

mert elsötétül, mert kihűl a Nap.
              

Mezei István
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Az ország legjobb PHYT’S kozmetikája 
2014-ben a fonyódi Dermisz Kozmetika lett

A 2015. március 8-án megrendezett országos 
PHYT’S SZAKMAI NAPON ismét átadták „Az év 
legjobb kozmetikája” elismerő díjat. Kerkow Tímeá-
val, a PHYT’S magyarországi fogalmazójával beszél-
getünk a szakmai díjról.

A 2014-es év nyertese nem más, mint az 5.000 főt 
számláló vidéki kisváros, Fonyód szépségszalonja, a 
Dermisz Professzionális Kozmetika és Fényesztétikai 
Kezelőszalon. 

A szalonra méltán lehet büszke Fonyód városa is, 
mert immár 27 éve - a kitűnő kozmetikusmester Vö-
rös Gyöngyi vezetésével - bizonyítja, hogy a folya-
matos munka és fejlődés, a megújulás, az átlag feletti 
színvonal és a tudatosság meghozza gyümölcsét. 

Egy vállalkozás, ami a nehezebb gazdasági körül-
mények ellenére is sikeres és példaértékű.

Milyen elvárásoknak kell megfelelni ahhoz, hogy 
akár egy vidéki szépségszalon is megkaphassa ezt 
az elismerést? 

Követelmény a sikeres Naturo-Esthetique diploma 
megszerzése, a folyamatos minőségi munkavégzés, 
a komplett bőrápolás, otthoni ápolással kiegészít-
ve. Előny, ha egy szalon minél szélesebb körben tart 
megvásárolható termékeket az üzletben, hiszen ez a 
minőségi bőrápolás egyik alapja.

Miben más a Dermisz kozmetika?
Nagyfokú tudatosság jellemzi Gyöngyit a szalonter-

mékek megválasztásakor is. Ez számunkra különösen 
fontos, mert a PHYT’S értékeinek alapja a hatékony, 
ugyanakkor természetes szépségápolás, a fenntartha-
tó fejlődés és ökológia. 

Amikor a PHYT’S -et választjuk, egy „más” márkát 
választunk: a PHYT’S a felelősségtudatos életmód 
felé orientál, hisz közös ügyünk egy jobb, fenntartha-
tóbb világban élni. Ebben is segít minket a PHYT’S 
és az olyan szalonok és kozmetikusai, mint amilyet 
a Dermisz Kozmetika esetében is megismerhettünk.

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

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

Ki tud róla többet? - A Ripka-dombormű
Ripka Ferenc budapesti főpolgármester, fonyódi villa-

tulajdonos, a Bélatelepi Fürdőegyesület elnöke kapcso-
latait, befolyását Fonyód fejlődése érdekében számtalan 
esetben használta fel. Segítségével létrejöhetett 1920-
ban a római katolikus plébánia és átépítették, kibőví-
tették a templomot, elkészült a hegyre felvezető műút 
(József u., ehhez kapcsolódóan két emlékmű: Walkó ki-
látó, Ripka-kút), bizonyosan nem véletlenül Fonyódon 
épültek meg a főváros árvaházainak fiú (1925)- és le-
ány (1929) üdülőtelepei, a polgári iskolát adományaival 
segítette, a villanyvilágítás is az ő közreműködésével 
valósulhatott meg. Mindezek fényében megérdemelten 
kapta meg a Fonyód Díszpolgára elismerést a község 
képviselő-testületétől 1925-ben. Miután 1944-ben el-
hunyt, emlékét megörökítendő egy kör alakú dombor-
művet készíttettek a villatulajdonosok, de az őszi ese-
mények megakadályozták az ünnepélyes felavatását. A 
dombormű egy időre eltűnt, de hihető szemtanúk sze-
rint egy fonyódi padláson sokáig porosodott. Talán most 
is megvan valahol, itt, Fonyódon! Ezt a domborművet 

keressük mind a mai napig s kérjük, jelentkezzen az, aki 
bármiféle információval bír felőle. A családtól kapott 
fotó egy másolatról készült.

Természetesen bizalmasan kezelünk minden adatot!.
Varga István 
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Programok április 17-től május 17-ig

Április 17. Péntek
„Enrico” Marosfalvi Imre hegedűművész koncertje 

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Helyszínek:
Bacsák György Szakiskola (Béke u. 1.), Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.), 

Kulturális Központ (Ady E. 17.); Zákányi Kálmán Sportcsarnok (József u. 21.)  
A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Április 19. Vasárnap
Balaton Vox Kórus koncertje 

Helyszín: Kulturális Központ, 19:00 óra

Április 22. Szerda
A Föld Napja: Természet és ember kapcsolata a Nagyberekben című előadás

Helyszín: Kulturális Központ, 18:00 óra

Április 23. Csütörtök
Protestáns Kulturális Est - Miklósi H. Koppány református lelkész előadása

Helyszín: Múzeum, 17:00 óra

Április 24. Péntek
Bornai Tibor - a népszerű zenész festmény kiállításának megnyitója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Április 25. Szombat
I. Fonyódi Sport és Egészségnap (részletek a 18-ik oldalon)

Helyszín: Zákányi Kálmán Sportcsarnok, 10:00 óra

Április 25. Szombat
Fodor András emlékünnepség - zenés, irodalmi est (részletek a 12-ik oldalon)

Helyszín: Bacsák György Szakiskola, 15:00 óra

Május 2. Szombat
Máthé Zsolt énekes koncertje

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Május 8., 9., 10., péntek, szombat, vasárnap
Az örök szerelem hétvégéje (részletek a hátlapon)

Helyszín: Több helyszínen

Május 16., 17., szombat, vasárnap
XII. Országos Feng Shui és Ezorterikus Találkozó (részletek a 12-ik oldalon)

Helyszín: Kulturális Központ
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Katolikus miserend

péntek 18:30 óra Plébániatemplom 
 csak első pénteken 
szombat 18:30 óra Plébániatemplom
vasárnap
   9:15 óra Szent István Kápolna
 11:00 óra Plébániatemplom
 18:30 óra Plébániatemplom

Gyerekmisék: 
Szombaton az esti szentmisék, 
a kövekező napokon:
  május 9., június 13.   
  

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Ápr.   19.  9:30  (Karádi Adél)
Máj.     3.   9:30  (Dr. Lackner Pál)
(úrvacsorás Istentisztelet)
Máj.   17.  9:30  (Arató Eszter)

A protestáns templomban, 
József utca 21.

Protestáns Kulturális Est a Múzeum-
ban: 2015. április 23-án 17 órakor

Miklósi H. Koppány református lelkész: 
„Jézus helyei” - Élménybeszámoló a 

Szentföldről

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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ELŐADÁSOK (Városi Kulturális Központ)
Május 16.

10.00  MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐ
10.30  dr.Taraczközi István: Gyógyítsd meg önmagad!
11.00  Szilvásy Judit: Mit hoz a feng shui 2015-ben?     
11.30  Tarcsay Mária: Kommunikáció a színekkel.                                                                                                
12.00  Ölbei Emília: 
           Az új korszak erejével mentsük meg a férfiakat.
12.30-14.00 EBÉDSZÜNET                   
14.00  Horváth Attila: 
           Resistens keményítők élettani hatása. 
14.30  ENRICO (Marosfalvi Imre) előadása,  koncertje  
           A zene és az egészség kapcsolata.                                            
15.30  Sághi Enikő:  Ki vagyok én valójában?
           (teremtő önismeret)  
16.00-16.30 KÁVÉSZÜNET   
16.30  Völcsei Judit: Rezgés, kapcsolatok, lélekfejlő-
dés. 
17.00  Juhász Márta: Ismered rejtett képességeidet?
17.30  Szászné Hajdu Katalin, Homeokata:
           Homeopátia helye az életünkben.
18.00  KOMOLYZENEI  KONCERT

ELŐADÁSOK (Városi Kulturális Központ)
Május 17.

  9.00  dr. Burucs Zoltán:  
           Ősi napkultusz nyomai a Balatonnál.
  9.30  Pokorádi Ildikó: Reklámtábla és névjegykártya 
a  feng shui elvek alapján 
10.00  Farkas Lajos: Egészséget könnyedén (FILL-
ZEN)  
10.30  Csizmadia Klára: Új idők színei és energiái
11.00  KÖVI SZABOLCS KONCERT             
12.00 – 13.30  EBÉDSZÜNET
13.30   Miskó József: Két végén ég a gyertya.                            
14.00  Elek Ildikó:  Érintés
14.30  dr. Fauszt Terézia: 
          A bejárati ajtó fontossága a feng shuiban.        
15.00  Görei-Pap Ildikó:
           Az élet hullámai (miliméteres terápia)
15.30 Dr. Suresh K.V. : A jelen ereje.
16.30  FONYÓDI BALETT-TÁNCOSOK bemutatója
BÜFÉ,  TERMÉKBEMUTATÓ ÉS VÁSÁR, SZOLGÁL-
TATÁSOK

BELÉPÉS DÍJTALAN!

XII. Országos Feng Shui és Ezoterikus Találkozó
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BEIRATKOZÁS AZ ÓVODÁBA
2015. május 04. (hétfő) 8.00-16.00 óra között és 2015. május 05. (kedd) 9.00-17.00 óra között.

A beíratás helye: Fonyódi Óvoda és Bölcsőde, 8640 Fonyód Fő u. 25. (óvodavezetői iroda)
További információ: Szántó Andrea: +36-85/560-322; ovoda@fonyod.hu
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Nemzeti ünnep az óvodában

Március nemcsak a tavasz első hónapja, hanem egyik 
legfontosabb nemzeti ünnepünké is. Az aula és a csopor-
tok nemzetiszínbe burkolóznak, amiből az idősebbnek 
számító óvodásaink már tudják, hogy ilyenkor látogat-
nak el hozzánk a lovas huszárok, akiknek az aulában 
összegyűlve hazafias dalokkal és versekkel, a lovaknak 
pedig az udvaron almával, répával kedveskedünk.

 Most sem volt ez másként, a gyerekeknek sikerült emel-
niük az ünnep hangulatát, mert ilyenkor nemcsak közösen, 
hanem a csoportok is ellátogatnak egymáshoz és együtt 
is megemlékeznek e nap történéseiről, fontosságáról. 
Mindemellett a Fonyódi Császár-Huszár és Tüzér Hagyo-

mányőrző Gyerekcsapat is készült e jeles napra, kortól, 
nemtől függetlenül, időt nem kímélve. Az óvodás kishu-
száraink különösen izgatottan készültek, hiszen ismét a 
lengyeltóti óvodába kaptak meghívást, immár másodszor. 
A délelőtt folyamán látogattak el az ottani gyerekekhez, és 
kedveskedtek nekik műsorukkal. A siker most sem maradt 
el, hiszen már a jövőre nézve is kaptunk meghívást. A hu-
szárkapitánynak sok kérdésre kellett válaszolnia, de min-
denki türelmesen viselkedett. Gyerekeink szépen, ügyesen 
szerepeltek, amit a jól megérdemelt pihenés követett, de 
csak délutánig, hiszen akkor kezdődött a hagyományőrző 
gyerekcsapat saját március 15-i ünnepsége most először az 
új Fonyódi Kulturális Intézmények színháztermében.  Is-
kolások-óvodások mind együtt készültek, próbáltak, hogy 
igazán kitegyenek magukért a szülők, vendégek előtt. A 
műsor nagyon jól sikerült, mindenkinél tetszést aratatott.  
A szereplés után a fenti klubteremben folytatódott a dél-
után, ahol kényeztetés várta a szereplőket és vendégeket 
egyaránt, torta, sütemények képében.  A gyerekek nagyon 
élvezték a napot, jól el is fáradtak a végére, de az egyértel-
mű tény, hogy az ilyenfajta hagyományőrzésre nagyon is 
szükség van.        Molnár Andrea

Víz világnapja az óvodában
„Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet maghatározni té-

ged, megízlelnek anélkül, hogy megismernének. Nem szük-
séges vagy az életben: maga az élet vagy.”(Saint-Exupery)

Hasonló gondolatokkal a fejünkben készülünk minden 
év márciusában a víz világnapjára. Már több éves hagyo-
mánynak eleget téve, a gyerekek munkáiból kiállítást ren-
dezünk az óvoda aulájában.

Csoportonként változó témákat feldolgozva (pl: élet a 
Balatonban, ivóvizünk védelme, vizi közlekedés stb.) ké-
szültek a szebbnél-szebb alkotások, a gyerekek hajtogat-
tak, rajzoltak, vágtak, festettek, gyurmáztak és a hét végére 
elkészültek az egyéni élményekből táplálkozó alkotások.

Többféle módon próbáltuk a víz fontosságára felhívni a 
figyelmüket, célunk, hogy a témát a lehető legtöbb vonat-
kozásban körüljárjuk, az összefüggéseket feltárjuk a gyer-
mekek számára.

A hét folyamán kísérleteztünk a vízzel, sétát tettünk a 
Balaton partra, a témához kerestük a megfelelő tevékeny-
ségeket-irodalmi, mozgásos, vizuális,zenei,dramatikus 
játékokat - törekedtünk a komplexitásra a témakörök be-

járása során.
Nagyon sok érdekes dolgot tudhattunk meg a vizek ere-

detéről, arról, hogy van sós és édes víz, tó és folyó. Azt 
is tudjuk már, hogy a víz mennyire fontos az élőlények 
számára, már tudjuk, hogy miért kell takarékoskodnunk a 
vízzel és miért kell vigyázni a vizek tisztaságára.

Mi már tudjuk: VÍZ NÉLKÜL NINCS ÉLET! VIGYÁZ-
ZUNK RÁ EGYÜTT!          

Huber Lívia
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Fonyódi Betyárok önálló néptánc estje 
Hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg 

egyesületünk első önálló estjét 2015. február 28-án a 
Mátyás Király Gimnázium aulájában, melyet erre az 
alkalomra népies motívumokkal öltöztettünk fel.

Rendkívüli izgalommal és hosszas szervező munká-
val készültünk az eseményre, mely várakozásainkon 
felül sikerült.

A rendezvényen az érdeklődő közönség mellett, szü-
lők, rokonok, barátok, pedagógusok, diáktársak is ott 
ültek a nézők soraiban, akik tapssal bíztatták a fellé-
pőket. Ők cserébe színvonalas műsorral ajándékozták 
meg a nagyérdeműt.

Lehel László megnyitó beszéde után utánpótlás csa-
patunk, a „kis betyárok” kezdték a fellépők sorát kalo-
csai fércelő tánccal. Mindehhez a talpalávalót Magyar 
Gyuri bácsi citeramuzsikája szolgáltatta.

Nagy betyárjaink megalakulásunk óta eltelt időszak-
ban elsajátított koreográfiákból nyújtottak át gazdag 
csokrot. A nézőközönség többek között kalocsai, szat-
mári, széki, rábaközi, botos, üveges, csizmaverő, háro-
mugrós táncokat láthatott.  A táncok közötti szünetek-
ben Lábas Viktória és Török Alexandra népdalokkal 
színesítették a programot.

A koreográfiák és táncok betanítását csoportunk mű-
vészeti vezetőjének, Balázs Béláné Pomezsánszki Ju-
ditnak köszönhetjük, aki munkája elismeréseként már-

ciusban Fonyód Polgáraiért Díjat kapott.
A közel két órás műsor után Hidvégi József polgár-

mester úr dicsérő szavaival köszönte meg az együttes 
munkáját. Ezután a gyerekeket meglepetés parti várta, 
ahol a szülők, nagyszülők és egyesületünk jóvoltából 
pizzával, süteménnyel és üdítővel frissíthették fel ma-
gukat.

Az est bevételét a tánccsoport fellépő ruháinak bőví-
tésére szeretnénk fordítani.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Hidvégi Jó-
zsefnek, a Fonyódi LIONS Clubnak, a Fonyódi Kul-
turális Intézményeknek, a Mátyás Király Gimnázi-
umnak, Gyurina Máriának, Óh Zsoltnak, szülőknek, 
nagyszülőknek, mindazoknak, akik támogatásukkal, 
segítségükkel hozzájárultak estünk sikeréhez.

 Győriné Welsch Marianna, Szalai Krisztina Katalin

Március, általunk 
legvártabb napja ne-
gyedike volt.

Olyan fergeteges 
hangulatú „”farsang-
farkával”” vártak min-
ket Jánosházi Katiék ,a 
balatonfenyvesi Ezüst-
fenyő Klubban ,,mely-

nek hangulata még sokáig vidámsággal töltött el minket. 
Műsoruk bármely színpadon megállná helyét.

Polgármester Úr nőnapi köszöntése színt hozott kö-
zénk, kedves szavai mellett könnyekig hatódtunk az ál-
tala mondott Márai Sándor verstől is.

Méltón megünnepeltük 1848.március 15. emlékét is.
Ellátottjaink kora,hite miatt is most leginkább Hús-

vétra hangolódunk, imákkal, énekekkel, olvasmányok-
kal,”…Így a húsvéti szertartások alatt, a Jeruzsálembe 
való bevonulástól eljutunk a feltámadásig …Jézus,aki 
megmossa a Tanítványok lábát,megmutatva az igazi alá-
zatosságot, odaajándékozza önmagát, az Oltáriszentség-
ben, magára veszi a világ bűneit, meghal a kereszten, és 
feltámadásával elhozza az örök élet reményét. Ennek a 
legnagyobb bizonyítéka, hogy Húsvét vasárnap este Jé-
zus átadta ajándékát, a bűnbocsánat szentségét,az apos-
toloknak… Jn.20,22-23…”

Áldott Húsvéti Ünnepeket  kívánunk!                                                                     
Muskó Zoltánné

Alapszolgáltatási Központ

BEIRATKOZÁS A PALONAI MAGYAR BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA

2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között és 2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra között.
A beíratás helye: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, 8640 Fonyód, Fő u. 8.

További információ: +36-85/361-423; altalanosiskola@fonyod.hu
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Nyílt napok a Palonai Magyar Bálint Általános Iskolában
Immáron hagyománnyá vált, hogy tanévenként két 

alkalommal iskolánk vezetése és a tantestület lehető-
séget teremt a szülők, érdeklődők számára, hogy be-
tekinthessenek mindennapjainkba az intézmény nyílt 
napjain. Így történt ez 2015. március 5-én, illetve 12-
én is.

Vendégeink részt vehettek nemcsak közismereti, 
hanem készségtárgyak óráin is, különféle módszerek-
kel, munkaformákkal találkozhattak. Megfigyelhették 
gyermekeik reakcióit az adott helyzetekben, láthat-
ták, hogyan hatnak a tanulókra bizonyos külső ténye-
zők, milyen a viszonyuk társaikhoz, a felnőttekhez. 
A gyermekek életkori sajátosságait, aktuális fizikai, 
lelki állapotát figyelembe véve irányították kollégáim 
a tanórákon folyó munkát. Örömünkre szolgál, hogy 
egyre nagyobb az érdeklődés a 7-8. osztályokban is, 
bár a serdülők „cikinek” tartják, ha hozzátartozóik je-
len vannak iskolai életükben. A szülők mellett vagy 

helyett nagyszülőkkel is találkoztunk, akik szívesen 
mondtak véleményt elismerve törekvéseinket. A nyílt 
napok - főleg a felső tagozaton - arra is alkalmasak, 
hogy eddig nem látott szülőkkel találkozhassunk.

Az áprilisban első osztályba iratkozó gyermekek 
szülei is szép számmal megjelentek az iskolában, ta-
pasztalataikat a későbbiekben kamatoztathatják.

Tanóráinkon a különféle technikai eszközök adta 
lehetőségeket egyre inkább kiegészítjük az internet 
használatával. Tudjuk, a gyors, folyamatos válto-
zások a mi munkánkra is hatnak, sőt megkövetelik, 
hogy lépést tartsunk velük.

Az együtt töltött idő gyorsan, jó hangulatban telt. 
Köszönjük az érdeklődő látogatást, szeretettel, öröm-
mel várjuk a szülőket a következő tanév nyílt napjain 
is. Kollégáim és a magam nevében:

Harmatiné Igó Éva

Alapfokú Művészeti Iskola - Tavaszi versenyek

Elkezdődött a tavaszi versenyek időszaka. Máris 
születtek szép eredmények: 

Székesfehérváron, a Regionális Furulyaversenyen 
Mayer Dávid ezüst minősítést kapott, majd Lengyel-
tótiban a Somogy Megyei Furulyaversenyen Mayer 
Dávid és Horváth Péter egyaránt kiemelt arany minő-
sítést ért el. Horváth Péter fellépett a délutáni gálamű-
sorban is. Felkészítő tanáruk Tóth Attila volt.

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Ta-

nács ötödik alkalommal rendezte meg a Somogy me-
gye tehetséges fiataljainak bemutatkozási lehetőséget 
nyújtó Megyei Tehetség Gálát. A hosszú válogatás 
után a legjobbak léphettek fel a rangos gálaesten, 
melynek időpontja, március 25. hagyományosan a 
nemzeti Tehetségnaphoz – Bartók Béla születésnapjá-
hoz – kötődik. Az est fellépői Kaposvár önkormány-
zata, a Somogy Megyei Önkormányzat és a Kapos-
vári Egyetem által felajánlott díjakban részesültek. 
A gálaest egyik szólistája Mezriczky Zoltán volt, aki 
bensőséges, ihletett gitárjátékával varázsolta el a kö-
zönséget. Felkészítő tanára: Kissné Poprádi Enikő

A tavaszi időszakban  még sok szép feladat vár 
ránk: készülünk Balatonalmádiba, Marcaliba és Bala-
tonszemesre regionális zenei versenyekre, lesz „Hadd 
Szóljon” koncertünk a Kulturális Központban, hang-
szerbemutatót tartunk az óvodásoknak és az első osz-
tályosoknak, végül minden tanszak nyilvános vizs-
gaelőadással zárja a tanévet. A nyári szünetet pedig 
ismét zenei táborral kezdjük!

Kissné Poprádi Enikő

Gamási nyelvhelyességi verseny
Március 24-én Gamáson voltunk nyelvhelyességi 

versenyen, ahol a fonyódi általános iskolát képvi-
seltük. Egy igazi kis falusi iskolában jártunk, ahol 
nagyon kedvesen fogadtak minket. A jó helyezések 
mellett jól is éreztük magunkat. A feladatok nehezek 
voltak, nemcsak a helyesírással, a helyes nyelvhasz-

nálattal kellett tisztában lennünk, még logikai felad-
ványokkal is meg kellett küzdenünk. Szép eredmé-
nyeket értünk el. Második lett Szabó Száva, Köves 
Réka és Szabó Benedek; Rákóczi Gréta pedig harma-
dik helyezést ért el. Ha lehetőségünk lesz rá, jövőre is 

szívesen versenyzünk.
                                                                        Köves Réka 
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Máltai: Nagyböjti adományok
Nagyböjti tartós élelmiszer- gyűjtés volt városunk kato-

likus templomaiban, immár ötödik alkalommal. Az Egy-
ház mindig is hivatásának tekintette, hogy gondoskodjék 
a szegényekről. Idén Ferenc pápa nagyböjti üzenetéhez, 
felhívásához kapcsolódva, a jó szándékú emberek fel-
ajánlásából több rászoruló család és egyén kapott tartós 
élelmiszer adományt illetve étkezési burgonyát a Magyar  
Máltai Szeretetszolgálat által a Fonyódi Csoport részére 
felajánlott 3 tonna burgonyából.

Szeretnénk köszönetet mondani minden adományo-
zónak!  Az adománycsomagokat önkénteseink állították 
össze – lehetőleg családhoz, személyre szabottan, - amit 
helyi szervezetünk tagjai (a máltais önkéntesek) juttattak 
el a rászoruló családokhoz, személyekhez.

Az adományokból a fonyódi rászorulókon kívül még 
került Balatonfenyvesre, Imremajorba, Táskára és Bará-
ti-hegybe is.

A 3 tonna krumpli Siófokról Fonyódra történő szállí-
tásában és a Balatonfenyvesi - Imremajori adomány-

szétosztásban a Balatonfenyvesi Polgárőr Egyesület és a 
Majorka a Nagyberekért Alapítvány volt a segítségünkre, 
amit köszönünk nekik.

„A nagyböjt megfelelő idő arra, hogy kimutassuk ér-
deklődésünket a másik iránt, akár egy kicsi, de konkrét 
jellel, mely egyben kifejezi a közös emberségben való ré-
szesedésünket.” (Ferenc pápa)

Sebestyén Zoltán

LIONS: Az elmúlt hónap hírei
Mint előző híra-

dásomban jeleztem, 
hogy ismét pályáz-
hatunk a NEA-nál 
működési támoga-
tásra. Sikeresen be 
is nyújtottuk március 
11-én a pályázatot, 
és most drukkolunk, 
hogy nyerjünk is. 
A Fonyódi Betyá-

rok Egyesülete nagyon szép esttel ajándékozta meg 
Fonyód városát. Kiderült azonban, hogy a ruhatáruk 
még kissé hiányos, mégpedig a fiúknak nincs kalapja. 
A tagság úgy határozott, hogy felajánl erre a célra 100 

ezer forint támogatást.
Egy kis ízelítőt szeretnék adni a Szövetségünk, és 

más klubok munkájáról is. Március 17-én útjára in-
dult a cukorbetegek lakáson történő szemszűrése, 
melyet a SOTE Szemklinika végez a Szövetségünk 
támogatásával, és koordinálásával. Nagy projektje 
Szövetségünknek a „Nemzetközi Ifjúsági Cseretábor” 
Fonyódról is már több fiatalt delegáltunk. Az idein is 
két fiatal utazik. Jó lenne, ha minél többen igénybe 
vennék ezt a nagyszerű lehetőséget. A szombathelyi 
Savária Klub megalakította a „Csörgőlabda Szak-
osztályt” , mely a vakok, és gyengén látók részére ad 
sportolási lehetőséget. Sok sikert kívánunk a klubnak.

Fábián Lászlóné
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A Víz Világnapja Fonyódon

Az ENSZ határozata értelmében március 22. a „Víz 
Világnapja”. E természetes elem a figyelem középpont-
jába kerül minden országban, amely csatlakozott a vi-
lágszervezet kezdeményezéséhez. Célja, hogy tudatosít-
sa annak szerepét életünkben, és felhívja figyelmünket a 
megóvására, védelmére.

A Fonyódi Kulturális Intézmények, és a „Nők a Ba-
latonért” Egyesület Fonyódi Csoportja szervezésében, a 
Kulturális Központban ünnepeltük e napot. Az általános 
iskola alsó tagozatos diákjainak rajzversenyt hirdettünk, 
melynek az eredményhirdetése és a rajzokból összeállí-
tott kiállítás megnyitása ezen a napon történt. Tamkó Si-
rató Károly: Dal  tóról c. versét rajzolták le a gyerekek, 

mely alapján egy -számunkra- nagyon érdekes vízivilá-
got vetettek rajzlapra.

Köszönjük minden kisgyermeknek a rajzot, és köszön-
jük az osztályfőnökök közreműködését. Nemcsak a dél-
után programját tették színesebbé, hanem az épület falait 
is. 

Az 1-2. osztályosok közül helyezési sorrendben: Ál-
mos Rékát, Sztankula Ágnest, Ginzer Attilát, a 3-4. 
osztályosok közül Vecsera Dorottyát, Kazár Rebekát és 
Németh Ákost jutalmazta a zsűri. A közönségdíjat Péter 
Levente kapta.

Aki velünk töltötte a délutánt az megnézhetett egy rö-
vidke kisfilmet a „Víz útjáról”. Ezután kézműves foglal-
kozáson vehetett részt ahol tutajt, csónakot, vitorlást ké-
szíthetett természetes anyagokból. Elkészülte után egy 
közös sétával a mólóra vízrebocsáthatták, végül fűzfa-
vesszőből font koszorúval  koszorúzták meg  a Balatont. 
Befejezésül, a fonyódi cserkészek balatoni népdalokat 
énekeltek, szabadtéri játékra invitálták a parton maradó-
kat.

Jó lenne, ha a víz ünneplése nem csupán erre a nap-
ra koncentrálódna, hanem tudatosan védenénk, óvnánk, 
takarékoskodnánk vele. Mert jóllehet, nekünk itt a Bala-
ton. De bolygónk vízkészlete nem kifogyhatatlan.

Köszönjük mindenkinek, aki együtt ünnepelt velünk!
   Ellenberger Ildikó

Geg kiállítás és stand up comedy egy este
Vannak kiállítások, amelyeket nem felejt el az ember. 

Tóth András bemutatkozása ilyen. Grafikái, nagy mére-
tű festett papírszobrai ötletesek, csattanósak. A gyanútlan 
szemlélő önkéntelenül felkacag, ahogy ráesik a tekintete 
egy-egy karikatúrájára miközben szemét végigfuttatja az 
alatta levő mondaton.

Érződik, hogy az alkotót sem kímélte az élet sodra, de si-
került a valóságot idejében más szemüvegen át nézni, frics-
kát dobva annak. Témái sokszínűek; hivatali  bürokrácia, 
női sztereotípiák, a társas együttlét mozaikjai vagy csak a 
hétköznapok egyszerű életképei egyaránt jelen vannak. Et-
től válik emberivé, könnyen befogadhatóvá.

A számomra egyik maradandó ötlete a szebb napokat is 
megélt 50-es, kissé foghiányos férfi, akinek szájában ott az 
elmaradhatatlan, hanyagul logó cigi egyik kezében a fekete 
bőrönd, a másikban egy nagyon sárga szatyor. A jobb lapoc-
kájából pedig kiáll egy kerti csap. A felirat alatta: Az ember 
önkéntelenül is hátracsap.  Aki tud mosolyogni magán, az 
felülemelkedik a dolgokon... A kiállítás május 1-ig megte-
kinthető a Kulturális Központban.

A humor igazi nagyágyúja Bödőcs Tibor volt, aki egy 

szál mikrofonnal állt a színpadon a jelentős számú kiéhe-
zett közönség előtt. A zalai fiatal srác a kortárs humor egyik 
legfontosabb, legnépszerűbb szereplője, ezt most ékesen is 
bizonyította. Beszámolt szülőfaluja történéseiről, de nem 
ment el szó nélkül a közélet, politika világa mellett sem. 
A sztárhumorista nem csak lökte a poénokat, de figyelt a 
hallgatóságra, reagált a közönség rezdüléseire is.

A keretei közül kitörni vágyó művész és a rokonszenves 
nevettető mindketten azt üzenik, hogy vegyük magunkat 
kevésbé komolyan, szánjunk időt a nevetésre, ami az egyik 
leghatékonyabb orvosság.      Mellory
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I. Fonyódi sport és egészségnap

10:00-10:15 Megnyitó. Fővédnök: Dr. Tripkovics Zsolt - 
Igazgató főorvos, Egészségügyi Nonprofit Kft - Fonyód.
10:15-10:30 Csapatok fotózása. Csapatok 4 v. 6 fő. In-
dulók számától függően.
10:30 Információ a nap eseményeiről. Rendezvény prog-
ramjait Gyenesei Leila - 2-szeres olimpikon, 2-szeres vi-
lág-, 3-szoros Európa-bajnok öttusázó, valamint Dányi 
Krisztián - színész, szinkronszínész vezetik.
10:40 Közös bemelegítés.
11:00-12:30 Csapatok versenye 
12:30-13:30 Helyi/térségi sportegyesületek bemutatko-
zása.
12:30 Nordic Walking túrára bemelegítés. Jelentkezés a 
délelőtt folyamán. Indulás előtt eszköz beállítás és hasz-
nálat bemutatása. Túra minimum két távon indul rövi-
debb, hosszabb. 
12:45 Nordic walking séta/túra indulás.
13:30-14:00 Rendőrkutyás bemutató, meglepetésekkel.
14:10-14:30 Tombola sorsolás
15:00 Eredményhirdetés
A feltüntetett programok mellett egész napos rendezvé-

nyekkel várjuk résztvevőinket.
Bűnmegelőzési, Vízirendészeti programok, Somogy 

Megyei Rendőr-főkapitányság bevonásával.
Egész napos, gyógytorna, gerinctorna, valamint ta-

nácsadás a megelőzés lehetőségeire, illetve mozgásszer-
vi betegségekre vonatkozóan.

Egész napos gyermekprogramokat és felügyeletet biz-
tosítunk. Lehetőség lesz gyermekek részére Drámapeda-
gógiai foglalkozás/tanácsadáson való részvételre, kép-
zett szakember vezetésével. 

A fonyódi Egészségfejlesztési Iroda a sportnap időtar-
tama alatt szűrőnapot tart.

Egész nap tombola vásárlási lehetőség, a nap folyamán 
többszöri sorsolással. Nap végén eredmény hirdetés. 

Az értékes -és egyedi nyereményekről a nyeremény 
asztalnál tájékozódhat.

Sportnappal egy időben, - Sportcsarnok melletti labda-
rúgó pályán - a Fonyódi Utánpótlás Egyesület U11-U13 
korú labdarúgó csapatai játszanak, Bozsik program kere-
tein belüli labdarúgó mérkőzéseket. Csapatok: Fonyód, 
Somogyvár, Kéthely, Böhönye, Balatonkeresztúr, Bala-
tonszentgyörgy. 

További és folyamatos információk: www.facebook.
com/fonyodisportnap vagy a +36-70/242-6247–es tele-
fonszámon.           Kocsis Ádám

Csak természetesen: Egy gyógyító szuperzöldség; a cékla

Ez a méltatlanul elfeledett zöldség nemcsak a rák 
megelőzésében segíthet, hanem a magas vérnyomásra, 
illetve az állóképességre is kedvezően hat.Talán nem is 
gondolnánk, hogy a legtöbbször ecetes lében, savanyú-
ságként fogyasztott céklában mennyi értékes tápanyag 
rejlik. Ez az édeskés, kissé földízű zöldség nem hiába 
vált a sportolók népszerű eledelévé, hiszen rákmegelőző 
hatása mellett vérnyomáscsökkentő és állóképesség-fej-
lesztő tulajdonságokkal is rendelkezik. Mindez a cékla 
szokásosnál magasabb nitráttartalmának köszönhető, 
hiszen már mindössze egy grammnyi adagban is nagyjá-
ból 20-szor több található ezen anyagból, mint bármely 
más zöldségben. Bár a rossz hírnévnek örvendő nitrátok-
ról eddig csak mint adalékanyagokról hallhattunk, egy 
korábbi kutatás során fény derült a vérnyomáscsökken-
tő hatásukra is. A szervezetbe kerülő nitrátokat ugyanis 
testünk nitrogén-oxiddá alakítja, mely érlazító és -tágító 
hatással rendelkezik. Az Egészségügyi Világszervezet 
által végzett kísérlet korábban már rámutatott a céklából 
kinyert nitrátok szervezetre gyakorolt előnyös tulajdon-
ságaira, brit kutatók pedig 2010-ben vizsgálták a zöld-
ség hatásait, az eredmény pedig mindenkit meglepett. 

Egy pohár céklalé ugyanis 
drámai módon csökkentette 
a vérnyomást, ráadásul minél 
magasabb volt az illető vér-
nyomása, annál látványosabb 
volt az eredmény. A brit Exe-
ter Egyetemen is végeztek 
kutatásokat a nitrátok szerve-
zetre gyakorolt hatásairól. Megállapították, hogy a cékla 
nemcsak vérnyomáscsökkentő, hanem állóképesség-ja-
vító tulajdonságokkal is rendelkezik. A 2012-es londoni 
paralimpián induló David Weir például nagyon is tisztá-
ban volt ezekkel az információkkal, nem hiába fogyasz-
tott rendszeresen céklalevet.Nem csoda, ha ezek után te 
is kedvet kaptál a céklához, azonban ne lepődj meg, ha 
a fogyasztását követően furcsa jelenséget tapasztalsz a 
mosdóban. Szakértők szerint a lakosság 10-14%-ánál 
ugyanis jelentkezhet rózsaszínűvé vált vizelet illetve 
széklet, ami teljesen normális jelenségnek számít. Hogy 
mi állhat ennek a hátterében, maguk a kutatók sem értik, 
aggodalomra azonban semmi ok, a cékla fogyasztása na-
gyon egészséges.  forrás: life.hu                      NA
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Fonyódi Hírmondó

Jó állapotban lévő íróasztal eladó.  Érd.: 06-70/276-8488

Teljeskörű építőipari műszaki ellenőrzés.  Érd.: 06-70/276-8488 
 

Díszburkolat készítés, viacolor lerakása. Tel.: 06-70/772-9554
 

Szivárvány utcában három szobás, összkomfortos, fatüzeleséses,  
felső szintű lakás hosszú távra kiadó. Telefon: 06-70/565-6370

Kompletten Nagy Brockhaus Lexikonjaimat elajándékoznám. E-mail: marzita@zoznam.sk

Fonyódi autópálya melletti vállalkozásunkba keresünk éves állásra –  
akár részmunkaidőre autóval bejárni tudó női kiszolgálószemélyzetet középfokú 

végzettséggel illetve akár kezdő, fiatal szakácsot vagy főzőnőt. Érd: 06-30/500-1874
 

FÜLES ülőgarnitúra (kanapé, 2 fotel) 15.000,- Ft-ért eladó,  
400l-es Zanussi fagyasztó láda (40.000,-Ft), érdeklődni: Tel.: 06-30/620-4334

Apróhirdetések
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