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Döntött a képviselő - testület! - az április 29-i ülés összefoglalója!

A képviselő-testület elfogadta a 2014. évi költség-
vetésről szóló rendelet módosítását. A 2014. évi tel-
jesítési adatok ismeretében és az év végi beszerzések 
miatt szükségessé vált a költségvetési rendelet ismé-
telt módosítása (vis maior támogatás, Nemzeti Kultu-
rális Alap).

A belső ellenőri éves ellenőrzési jelentés összeállí-
tását kormányrendelet szabályozza. Az ellenőrzési je-
lentés képviselő-testület elé terjesztésének jogszabá-
lyi kötelezettsége 2013. év január 1-től megszűnt. A 
polgármester azonban a közpénzek felhasználásának 
átláthatósága érdekében továbbra is a képviselő-tes-
tület elé terjeszti az éves ellenőrzési jelentést, amelyet 
az megtárgyalt és elfogadott.

Az Állami Számvevőszéknek a Fonyód Város Ön-
kormányzata pénzügyi helyzetének utóellenőrzése 
kapcsán tett javaslataihoz kapcsolódóan korábban jó-
váhagyott intézkedési terv végrehajtásáról szóló be-
számolót elfogadta a képviselő-testület.

Elfogadta továbbá az Egészségügyi Nonprofit Kft. 
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, gaz-
dálkodási mérlegét, a Közhasznú jelentést, a 2014. 
évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést, 
valamint a Felügyelő Bizottsági véleményt, a Fonyód 
Konyha Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2014. évi tevékenységéről, gazdálkodási 
mérlegéről szóló beszámolót és Közhasznú jelentést, 
a Fonyód Média Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsí-
tett éves pénzügyi beszámolóját, és az erre vonatkozó 
független könyvvizsgálói jelentést, valamint a 2014. 
évi közhasznúsági jelentését, a Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. 
évi tevékenységéről, gazdálkodási mérlegéről és köz-
hasznú jelentéséről szóló beszámolóját, valamint a 
NIKÉ Sportegyesület 2014. évi tevékenységéről szó-
ló beszámolóját. 

Az egyesület „Kárpát-medencei diákprogram” né-
ven komplex - az oktatás, kultúra, sport, vallás, te-
rületére kiterjedő- rendszert dolgozott ki, amelynek 

eredményeként  a fonyódi alap- és középfokú isko-
lákban közel 100 határon túli magyar diák fordult 
meg. A sportolók nemzetközileg is értékes eredményt 
mutatnak fel a birkózás, a labdarúgás és a kézilabda 
sportágakban.

A Lenke utcában lévő Spigli-domb ingatlan fej-
lesztési, beruházási lehetőségeinek vizsgálata közben 
problémaként merült fel, hogy jelenleg nem biztosí-
tott az ingatlan megközelítése.

A Helyi Építési Szabályzat az ingatlantól keletre 
lévő 200 éves pince ingatlan északi oldalán közleke-
dési terület kialakítását írja elő. A képviselő-testület 
az ingatlan megközelíthetőségéhez szükséges telek-
határ-rendezést jóváhagyta, és ingatlancsere jogügy-
lettel kívánja lebonyolítani. A szükséges 623 m2 terü-
lettel azonos méretű területet ajánl fel a 7014 hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosának, a Somogyi Korona Szálloda 
és Étterem Zrt-nek. Amennyiben 2015. június 15-ig 
nem jön létre a megállapodás, úgy a Képviselő-testü-
let felhatalmazza a polgármestert, hogy indítsa meg 
az útlejegyzési eljárását.

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló, 2015. 
március 01. napjától hatályos új rendelet szabályozza 
a települési támogatás keretén belül megállapítható 
lakásfenntartási támogatást. Az eddigi tapasztalatok 
alapján felmerült a jogosultsági feltételek újra szabá-
lyozásának szükségessége. A rendeletben előírt jogo-
sultsági feltételeknek még azok az ügyfelek sem tud-
nak megfelelni, akiknek ellátásáról ez a támogatási 
forma szeretett volna gondoskodni. A rendelet módo-
sításával bővül azok köre, akik e támogatást igénybe 
tudják venni.

A képviselő-testület elfogadta a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, az átruhá-
zott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámo-
lót, valamint a két ülés között végzett tevékenységről 
szóló tájékoztatót. Elfogadta az önkormányzati tár-
sulásokban végzett tevékenységről szóló beszámolót 
(Fonyód Kistérség Többcélú Társulása, Dél-Balatoni 
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Mint ismert, a legutóbbi mozgások óta félpályás út-
lezárás van érvényben az érintett útszakaszon. Mivel 
a legveszélyeztetettebb területen mintegy 25 millió fo-
rintos munkát kell elvégezni, ezért a Közút Kezelő Kft-
nek közbeszerzést kellett kiírnia, így az eljárás végéig a 
jelenlegi korlátozás érvényben marad.

Az eddigi felméréséket és terveket elkészítő Speciál-
terv Kft. képviselői a napokban bemutatták megoldási 
javaslataikat. A Vitorlás utca végétől a Bélatelepi stran-
dig terjedő területen, mintegy 1,8 km hosszú szakaszon 
került kivizsgálásra a partfal állapota. Elvégezték a 
szükséges fúrásokat, talajmechanikai vizsgálatokat, a 
DRV pedig a csatornarendszert vizsgálta át kamerák-
kal. 

A vizsgálatok eredményeként az 1,8 km-es távot kü-
lönböző szakaszokra bontotta a Speciálterv Kft., meg-
jelölve a veszélyes és a biztonságosnak minősített ré-
szeket, ahol a következő tíz évben sem várható mozgás.

A legsürgetőbb problémára, amely miatt jelenleg is 
útlezárás van érvényben, megoldás a közbeszerzési el-
járás lezárása után, az ősz folyamán lehet. Forrást a 100 
millió forintból fognak erre biztosítani, amelyből a te-
rület stabilizálását meg fogják tudni oldani.

A többi veszélyeztetett területre vonatkozóan elké-
szültek a hosszútávú védekezés alternatívái, illetve az 
út védelmét biztosító támfal tervezete. Fontos lesz még 
a vízelvezetés megoldása is, ez lesz az első lépés.

Van, ahol csak a kiálló földtömböket és a nagyobb 
fákat kell eltávolítani és ezt követően a területet szik-

lafogó hálóval kell ellátni, illetve cserjésíteni. A tervek 
szerint összesen négy szakaszon kellene támfalat kiépí-
teni. 

A József utca Walkó kilátó környéki része veszé-
lyeztetett területnek minősül, itt szakemberek szerint a 
kilátó elbontása, a terület stabilizálása támfallal, majd 
a kilátó újra építése lehet a megoldás. A közhiedelem-
mel ellentétben, a vizsgálatok megállapították, hogy a 
Kripta-villa és a Nagyboldogasszony Plébániatemplom 
nincs veszélyben.

A teljes kiviteli tervek elkészültéig még biztos szá-
mot mondani nem lehet, körülbelül 4-6 milliárd forint-
ra becsülhető a védekezés költségvetése. Amennyiben 
ezeket a terveket a szakhatóságok elfogadják, akkor a 
kormány elé kerül az ügy. Finanszírozását tekintve kor-
mányzati, illetve uniós forrásból oldódhat meg hosszú 
távon ez a probléma. A kiviteli tervek május végére ké-
szülnek el.

szerkesztőség

Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Cél-
zó Önkormányzati Társulás, Fonyód-Balatonfenyves 
Szociális Társulása, Délnyugat-Balatoni Hulladék-
gazdálkodási Társulás, Somogy Megyei Önkormány-
zatok Munka és Tűzvédelmi Társulása, Pannon Euró-
pa Területi Társulás).

A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás 
Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás gesz-
tor önkormányzata Fonyód Város Önkormányzata.

Egyes hátrányos helyzetű településeket magába 
foglaló agglomerációk esetében 2014. évben lehető-
ség nyílt a Belügyminisztérium EU Önerő alapból a 
gesztor önkormányzatnak önerő támogatást igényel-
nie. Ezen támogatás igénylésének lehetősége a BM 
szabályozása alapján csak és kizárólag a gesztor ön-
kormányzatot illeti meg.

Fonyód Város Önkormányzata „A karádi szennyví-
zelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szeny-
nyvíztisztítása” elnevezésű KEOP-1.2.0/09-11-2012-
0013 számon nyilvántartott beruházás költségeinek 
saját forrás kiegészítéséhez 495.148.743 Ft összegű 

vissza nem térítendő EU Önerő Alap támogatást nyert. 
Az Önkormányzat ezt a támogatást köteles átadni a 
nevezett Társulásnak a Finanszírozási Megállapodás 
szerint, amelyet a képviselő-testület jóváhagyott.

 A bírósági ülnökök választására 4 évente kerül sor. 
Az ülnökök jelölés alapján választhatók. A Fonyó-
di Járásbíróságra jelölhető ülnököket Fonyód Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete választja meg. 
Az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatása szerint 
a Fonyódi Járásbíróságra 14 ülnököt és 4 pedagógus 
ülnököt szükséges megválasztani, akik megfelelnek 
a törvényi feltételeknek: büntetlen előéletű, választó-
joggal rendelkező magyar állampolgár, a 30. életévét 
betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el. A képvi-
selő-testület az előírásoknak megfelelően megválasz-
totta az ülnököket.

A képviselő-testület következő ülése 2015. május 
28-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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Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2014-2019. közötti választási ciklusban kiemelten 
fontos feladatának tekinti a gazdasági válságból ki-
lábaló önkormányzat vállalkozóbarát működésének 
kialakítását, melynek első és legjelentősebb lépése, 
hogy az önkormányzati adóhatóság működését - a he-
lyi iparűzési adóalanyok igényeit és elvárásait figye-
lembe véve – újjászervezte.

A Fonyódon működő vállalkozásokat kiemelt ügy-
félnek tekintjük, ezért számukra az ügymenet felgyor-
sítása érdekében közvetlenül hívható telefonszámot, 
illetve elektronikus levélben történő kapcsolattartás 
céljából önálló mailboxot alakítottunk ki, melyen ke-
resztül közvetlenül és szinte azonnal elérhetővé válik 
az e területtel foglalkozó ügyintéző.

További újdonság és kényelmi szolgáltatás, hogy ma 
már az önkormányzat honlapján (www.fonyod.hu) el-
érhetőek a korszerűsített helyi iparűzési adóbevallás 
nyomtatványai, melyek elektronikusan kitölthetővé 
váltak.

Gondolva a hátralékot halmozó adóalanyokra is és 
az ő fizetési nehézségeik enyhítésére, a napi növek-
ményű pótlék halmozás elkerülésére ügyintézőink 
személyesen keresik fel ezen vállalkozásainkat annak 
érdekében, hogy elkerülhető legyen a kellemetlen és 
időigényes végrehajtási eljárás.

Tekintettel a fentiekre, tájékoztatjuk a helyi iparűzé-
si adóalanyainkat, hogy az előző évek gyakorlatától 
eltérően nem kerül kiküldésre a bevallási nyomtat-
vány csomag. Az adóbevallási kötelezettséget már az 
új elektronikusan kitölthető nyomtatványon teljesíthe-
tik oly módon, hogy kitöltés és aláírás után a kinyom-
tatott dokumentumokat postai úton, vagy személyesen 
eljuttatják az önkormányzati adóhatóságunkhoz.

Amennyiben személyesen kívánják benyújtani a be-
vallásukat úgy ezt a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálatán különösebb sorban állás és várakozás nélkül 
díjmentesen megtehetik.

FONTOS:
A 2014. adóévről szóló helyi iparűzési adóbevallást 

2015. május 31. napjáig (naptári évtől eltérő üzle-
ti évet választó adózó az adóév utolsó napját követő 
ötödik hónap utolsó napjáig) kell benyújtani.

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek a helyi adókról szóló 19/2014 (XII.18.) önkor-
mányzati rendelete szerint az állandó jelleggel végzett 
iparűzési tevékenység esetében az adó évi mértéke az 
adóalap 1,8%-a. A rendelet helyi iparűzési adóra vo-
natkozóan önkormányzati adókedvezményt, adómen-
tességet nem tartalmaz.

A helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget a 
Fonyód Város Önkormányzat 11743095-15731405-
03540000 számú számlájára kell teljesíteni.

A nyomtatvány kitöltésével, az adókötelezettségek-
kel kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak bizalommal 
Kárászné Pintér Szilvia adóhatósági munkatársunkhoz 
a +36-85-562-995-ös telefonszámon, vagy az adoha-
tosag@fonyod.hu e-mail címen, vagy személyesen a 
polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejében. A meg-
adott telefonszámon lehetőség van előzetes időpont 
egyeztetésre is a gyorsabb kiszolgálás érdekében.

Kérjük Önöket, hogy a hatékonyabb ügyintézés ér-
dekében kapcsolattartójuk elektronikus elérhetőségét 
(e-mail címét), telefonszámát szíveskedjenek munka-
társunk részére a megadott elérhetőségeken megadni.
Bízva a további sikeres együttműködésben:

Dr. Széll Attila, jegyző



2015. május

Átadták a felújított jegyirodát

Bemutatjuk: Marics Zsolt
Somogy megyében született - a felsőfokú tanulmányai időszakától eltekintve - mindig is itt élt családjával.
Középiskolai tanulmányainak, illetve a sorkatonai szolgálat befejezését követően lett a Rendőrség hivatásos 
állományú tagja Marics Zsolt. Napjainkban rangja szerint rendőr alezredes és ő Fonyód új rendőrkapitánya. 
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A hagyományoknak megfelelően minden évben 
megrendezésre kerül a szezonnyitó hajóindítás. Az 
idei évben a badacsonyiak látták vendégül a fonyódi-
akat. A badacsonyi alpolgármester, a képviselő-testü-
leti tagok és az intézményvezetők áthajóztak Fonyód-
ra, ahol zenés állófogadás várta őket. Hidvégi József 
polgármester ajándékcsomagokkal köszöntötte a 
badacsonyiakat. Az idei év különlegessége az volt, 
hogy a fonyódi kikötő megújult jegyirodáját is ekkor 
adták át. Dr. Halmos Gábor, a Balatoni Hajózási Zrt. 
vezérigazgatója elmondta, ez nem is felújítás, mint 
inkább az eredeti állapotot előidéző restaurálás volt. 
A patinás épület mellett a közforgalmi kikötő is meg-
szépült és a vitorláskikötő is bővült húsz hellyel. 

A badacsonyiak mazsorett előadással kedveskedtek 

a visszaindulás előtt. Ezzel 
jelképesen is megnyitották 
az idei Fonyód - Bada-
csony közötti hajózási sze-
zont és megkoszorúzták a 
Balatont. Badacsonyban 
megvendégelték a fonyódi 
küldöttséget egy ebéddel, 
majd a jubileumi, huszon-
ötödik évre való tekintettel 
egy ünnepi tortát szeltek 
fel közösen, a BAHART 
Zrt. vezérigazgatója, vala-
mint a badacsonyi és a fonyódi polgármester. 

szerkesztőség

Hogyan kezdődött a pályafutása a rendőrségen?

- Járőrként kezdtem szolgálni 1992-ben a Balaton-
lellei Rendőrőrsön. Rövid idő elteltével a Fonyódi 
Rendőrkapitányságon bűnügyi szakterületen dolgoz-
tam öt évig bűnügyi technikusként, majd egy évti-
zedet bűnügyi vizsgálóként. Vizsgálói pályafutásom 
a bűnügyi szakterületen helyben kezdődött, majd a 
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságon közleke-
désrendészeti osztályvezetői beosztásba helyezéssel 

fejeződött be. Az utóbbi beosztást közel négy év el-
teltével a kapitányságvezetői megbízás követte.     

Mit jelent az Ön számára ez a kinevezés?

- A kapitányságvezetői megbízás számomra kihí-
vást, de egyben megtiszteltetést is jelent. Észak-so-
mogyi emberként nem ismeretlenek az itt élő emberek 
problémái, a települések, az év periodikus időszakai-
nak jellemzői, különösen a nyári szezon sajátosságai. 
Hitvallásom, hogy következetes, kitartó, becsületes 
úton haladva érheti el mindenki a számára kitűzött 
célokat. 

Milyen megvalósítandó célokat tűzött ki itteni 
szolgálati időszakára?

- A Rendőrkapitányság kitűnő kollektívája, helyze-
te és adottságai képesek garanciát nyújtani az elérni 
kívánt célokhoz. Nagyon fontosnak tartom a korábbi 
rendőrkapitány eredményes munkáját folytatva egyre 
javuló közbiztonságot szolgáltatni. Mindehhez elen-
gedhetetlen az együttműködés mindenkivel, aki en-
nek megvalósítására, elérésére törekszik, annak érde-
kében, hogy az itt élő, ide látogató emberek nagyobb 
biztonságban érezhessék magukat, bizalommal, meg-
elégedéssel forduljanak kollégáimhoz.

szerkesztőség
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Május második hétvégéjén a szerelemé volt a fősze-
rep Fonyódon. Az Örök Szerelem Hétvégéjén, péntek 
délutántól vasárnap délutánig rengeteg program várta 
és csodás időben volt részük az ide látogatóknak. 

Ez a három nap a szerelemről és a szerelmesekről 
szólt. Egy igazán romantikus balatoni hétvégéből 
nem maradhatott ki a sétahajózás, és a táj jellegzetes 
borainak megkóstolása sem.

Péntek délután a Panoráma sétányon szerelmesek 
andalogtak a balatoni naplementében, a sétájuk köz-
ben utcai muzsikusok garantálták a meghitt hangula-
tot. Az út végén profi fotósok örökítették meg a pil-
lanatot, mikor a párok lakatot kulcsolnak szerelmük 
zálogául a fonyódi lakatfalra. A séta után a Múzeum 
kertben afrodiziákumok, bódító italok mellett élvez-
hették vendégeink a jazz koncertet, valamint Szentesi 
Szilvia előadását hallgathatták az intimitásról, intimi-
tás terápiáról. 

Szombaton sétatúra indult Varga István helytörté-
nésszel a Bélatelepi villasoron, amin kiderült milyen 
szerelmes titkokat rejtenek a századfordulós villák. 
Majd ezután a Várhegyi Széplátónál a párok üzene-
tekkel, kívánságokkal ellátott vérvörös lufikat enged-
tek fel az égbe. 

A program késő délután egy különleges előadással 
folytatódott a Kulturális Központ színháztermében. 
Müller Péter,- a József Attila-díjas író,- látogatott el 
Fonyódra és egy csodálatos utazásra hívta a jelenlé-
vőket. A 20. század különleges színészének, Tolnay 
Klárinak az életét tárta fel. 

A nap végén a kikötőből indult  az örök szerelem 
hajója a Balaton közepére, ahol naplementében, az 
“aranyhídon” állva  fogadhattak örök szerelmet a pá-
rok, majd rögtön koccinthattak is rá a hajón tartott 
borkóstoló alkalmával.

Vasárnap szentmisét tartottak Fonyódligeten, a 
Nagyboldogaszony kápolnában a szerelmesekért, az 
örök szerelemért imádkoztak a résztvevők. Délután 
öt órától a múzeumban zárult a programfolyam, ahol 
Kovács Péter Balázs - Munkácsy-díjas grafikusmű-
vész - kiállításának megnyitóján vehettek részt az ér-
deklődők. Vén Zoltán, a Berzsenyi Társaság alelnöke 
nyitotta meg a kiállítást, a zenei aláfestésről Hegedűs 
Petra gondoskodott klarinéton.

szerkesztőség

Örök szerelem hétvégéje
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Békesség Istentől! - Borszéki reformátusok Fonyódon
Április 24-én, az erdélyi reformátusok köszöntésé-

vel érkeztek vendégeink. Nem aggódtunk az időjárás 
felől, mikor közölték, hogy befagyva hagyták hátuk 
mögött a Gyilkos tavat. Fárasztó utazásuk ellenére is, 
a háziakkal folytatott, késő estébe nyúló beszélgetést 
követően tértek csak nyugovóra.

Bőséggel volt miről társalogni, hat éve találkozott 
egymással utoljára a két gyülekezet. Azóta új lelké-
sze lett Borszéknek, akárcsak Fonyódnak. 

A tizennégy vendég és házigazdáik, szombaton 
tisztelettel adóztak Niklán, Berzsenyi emlékének. 
Fonyód új kilátójáról gyönyörködtek a Balaton kör-
nyékében, közös ebéd után pedig áthajóztak Bada-
csonyba.

 A vasárnapi istentiszteleten Barticell – Kiss Krisz-
tián református lelkész prédikációval, a Maroshévíz 
- Borszéki Református testvérek pedig zenés műsor-
ral szolgáltak. Közös, bográcsos ebédünk helyszíné-
ül a bélatelepi strandot választottuk. Innen többen a 
csisztapusztai fürdőbe mentek, mások pedig a vá-

rosban kirándultak vendéglátóikkal, és részt vettek a 
művelődési ház éppen aktuális programján.

Hétfőn hajnalban indult haza a kis küldöttség. Jó-
kedvvel, és lélekben kitavaszodva érkeztek haza, ti-
zennyolc óra körül. Borszéken –aznap- már reggel 
óta havazott.

Ellenberger József

„Ragyogj, Csillag!”
„Ragyogj, Csillag! ” címmel Vakációs Bibliahetet szervezünk Fonyódon 2015. Június 22-27 között. Napközis 
tábor keretében korosztályos szinten (alsós, felsős) foglalkozva a gyermekekkel dolgozzuk fel a biblia Esz-
ter történetét.  Az 5+1 nap célja, hogy a Mitől lehetsz igazi sztár? kérdésre Eszter jellemén keresztül valódi 
értékek megismerése és elfogadása által kapjon választ a gyermeke, aki játékos formában találkozik olyan tu-
lajdonságokkal, mint az engedelmesség, felelősségvállalás, bölcsesség, önazonosság és háládatosság. A tábor 
költsége 6000 forint/ gyermek, amely tartalmazza a napi háromszori étkezést, a foglalkoztató anyagokat és 
egy meglepetést. Jelentkezni vagy további információt kérni Miklósi Koppány lelkipásztornál a 06-30-846-
7590-es telefonszámon vagy miklosikoppany@gmail.com email címen lehet, valamint Sterczer Dóra tanár-
nőnél 06-20-228-1746 telefonszámon lehetséges. Várjuk a mielőbbi jelentkezésüket.       Miklósi H. Koppány

Álláslehetőségek a VÜSZ-nél
Karbantartókat keresünk műszaki csapatunkba, határozatlan időtartamú munkára.

Jelentkezési feltétel: szakmunkás bizonyítvány. “B” kategóriás jogosítvány előny.

szezonális munka!
Munkavállalókat keresünk a 2015-ös hajózási évad időszakára a fonyódi hajóállomásnál üzemelő közterü-

leti toaletthez. Nyugdíjasok is jelentkezhetnek.
A munkavállaló feladata a toalett rendben tartása és a használati díj beszedése.

nyári munka!
Munkavállalókat keresünk a 2015-ös nyári évadra Fonyód fürdőhelyeire strandosnak.

A munkavállaló feladata a strand és illemhelyeinek mindennapos rendben tartása.
Érdeklődni telephelyünk irodájában hivatali időben személyesen (Fonyód, Vágóhíd u. 17.) vagy 

telefonon (85/560-287) lehet.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
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Egy gyermekkori leégés duplájára növeli a későbbi 
bőrdaganatok kialakulásának esélyét! 

Hogyan és mivel védjük gyermekeinket a naptól?
Remélhetőleg minden anyuka tudja és be is tartja, hogy 

csecsemőt tilos közvetlenül a napra tenni, kizárólag ár-
nyékban, sapkában és megfelelő ruházatban vigyük ki a 
kicsiket. Figyeljünk arra, hogy a homok, a víz, a hó foko-
zottan visszaveri a napsugarakat, így ha nyaralni megyünk 
a csecsemőt inkább a parttól távol altassuk.

Három éves kor alatt ne engedjük közvetlen napra a 
gyereket 10 és 16 óra között, inkább szervezzünk benti 
programot. A három év feletti gyermekeknél is fokozottan 
figyeljünk oda a fényvédelemre, mert a kicsik bőre sokkal 
vékonyabb, kevésbé ellenálló, így azt az UV sugarak erő-
sen károsíthatják. 

Ne felejtsük el, hogy a napozás bőrkárosító hatásai éle-
tünk során összeadódnak! Azok a sejtek, amelyeknek a 
DNS-e már károsodott, nem regenerálódik. Átlagosan, az 
életünk során napon töltött idő 80%-át gyermekkorunkban 
gyűjtjük össze. Elgondolkodtató, hogy egy gyermekkori 

leégés duplájára növeli a későbbi bőrdaganatok kialakulá-
sának esélyét!

Melyek azok a fényszűrő anyagok, amiket biztonsággal 
használhatunk?

A titán-dioxid és cink-oxid a két leggyakrabban hasz-
nált fényszűrő anyag a FIZIKAI fényvédőkben. Ezek 
olyan természetben is előforduló anyagok, melyek a teljes 
UV-spektrumtól megvédenek, a szervezetbe nem jutnak 
be, csak a bőr felszínén ülve visszatükrözik az UV suga-
rakat. Gyermekek, felnőttek számára egyaránt biztonságo-
sak.

Ha a bőrt szeretnék a korai öregedéstől is megvédeni, FI-
ZIKAI fényvédőt tartalmazó napozót ajánlunk használni, 
ami véd az UV A sugárzás ellen is.

Szalonunkban megvásárolható olyan bio minősítésű fizi-
kai fényvédő is, ami akár 50 SPF erősséggel védi az érzé-
keny bőrt, és felhordás után sem hagy zavaró fehér réteget, 
növényi olajaival védi és táplálja is a bőrt.

Aki magával hozza a Fonyódi Hírmondó e havi számát 
2015. május 25-ig, a PHYT’S fényvédőinket 15% kedvez-
ménnyel vásárolhatja meg. Szépségszalonunkban ingye-
nes, személyes tanácsadára is van lehetőség. 

Bővebb információ: 06-30/267-9371-as telefonszámon.
Dermisz Professzionális Kozmetika és Fényesztétikai 

Kezelőszalon, 8640 Fonyód, Ady Endre u. 7. 
www.exkluziv-kozmetika.hu, www.dermiszbiobeautyshop.hu

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

Ki tud róla többet? - A Wodianer-síremlék
A Wodianer-család az egyik legtekintélyesebb keres-

kedő- és bankárfamília volt. Leginkább a gyapjúkeres-
kedelem terén hódítottak tért, amely révén az 1840-es 
években Wodianer Rudolf a birkatartásra elsőrendűen 
alkalmas Fonyód körüli pusztákat kihelyezett kölcsönei 
fejében átvállalta. 

S bár kiváltképp szerette, fonyódi birtokát nem élvez-
hette sokáig, mert 1856-ban meghalt. Kívánsága szerint 
fonyódi erdejében temették el fáklyás, díszes, vízen ér-
kező gyászmenettel magányos, szinte hozzáférhetetlen 
helyen. Sírját fekete ráccsal vették körül és márvány-
ból készült síremlékére a következő feliratot vésték: 
Vodianer Rudolf, pesti nagykereskedő, pusztaberényi 
földbirtokos, meghalt élete 68. évében 1856. augusztus 
6-án, gyermekeitől siratva. A síremlék a József utcában, 
a sportpálya nyugati oldalában, állítólag a szálló épüle-
tének helyén volt. Az 1900-as évek elején készült fonyó-
di térképek, mint ’Wodianer emlék’ tettek róla említést. 

A csendes völgyben 
lévő síremléket az 
1920-as évek végére a 
gyalogfenyő és bodza 
annyira benőtte, hogy 
alig lehetett ráakad-
ni. Az 1940-es évek 
elején-közepén még 
megvolt, mert a béla-
telepi villatulajdono-
sok is emlegették az 
egyik közgyűlésen, 
sőt, a telep alapítása 
körüli időben is több alkalommal kirándultak erre a kör-
nyékre, s a tisztáson pihentek meg. 

Aztán a síremlékről nem tudok többet. Van valaki, aki 
tudja, mikor számolták fel? Esetleg van fénykép róla?

Varga István 
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Programok május 20-tól június 19-ig

Május 20. Szerda
A Kávészünet együttes koncertje

Helyszín: Kulturális Központ, 17:00 óra

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.), Kulturális Központ (Ady E. 17-21.); 

Testvérvárosi Park, Vigadó tér  
A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Május 23. Szombat
Veress Ábel zongoraestje

Helyszín: Kulturális Központ, 19:00 óra

Május 28. Csütörtök
Protestáns Kulturális Est: Korzenszky Richárd tihanyi perjel előadása

Helyszín: Múzeum, 17:00 óra

Május 29. Péntek
Fark László festőművész kiállításának megnyitója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Május 30. Szombat
Városi Gyermeknap (részletek a hátlapon)

Helyszín: Vigadó tér, 14:00 óra

Május 30. Szombat
Szabó Zoltán János festőművész kiállításának megnyitója

Helyszín: Múzeum, 17:00 óra

Június 3. Szerda
Művészeti Iskola táncbemutatója

Helyszín: Kulturális Központ, 18:00 óra

Június 4. Csütörtök
Trianoni megemlékezés

Helyszín: Testvérvárosi Park, 17:00 óra

Június 4-5. Csütörtök - Péntek
Művészeti Iskola vizsgakoncert

Helyszín: Kulturális Központ, 18:00 óra

Június 19. Péntek
Körösfői Kriesch Aladár kulturális est és kiállítás

Helyszín: Kulturális Központ, 18:00 óra
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Katolikus miserend

péntek 18:30 óra Plébániatemplom 
 csak első pénteken 
szombat 18:30 óra Plébániatemplom
vasárnap
   8:00 óra Szent István Kápolna
   9:15 óra Ligeti Kápolna
 11:00 óra Plébániatemplom
 18:30 óra Plébániatemplom
Gyerekmisék: 
Szombaton az esti szentmisék, 
a kövekező napokon:
 június 13.    
 

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Máj.   17.  9:30  (Arató Eszter)
Máj.   25.   9:30  (Dr. Lackner Pál)
Pünkösd hétfő: (úrvacsorás Istentisztelet)
Jún.     7. 9:30  (Dr. Lackner Pál)
(úrvacsorás Istentisztelet)
A protestáns templomban, József utca 21.
Protestáns Kulturális Est a Múzeum-

ban: 2015. május 28-án 17 órakor
Korzenszky Richárd tihanyi perjel előa-
dása: A teremtés képe a természet és a 

hit címmel

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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Munkaerő-piaci szolgáltatás a Magyar 
Vöröskereszt Somogy Megyei szervezeténél

Amennyiben Ön megváltozott munkaképességű és munkát keres - vegye fel a kapcsolatot velünk!
Keresse munkatársainkat, és tudjon meg többet a programról!

Keresünk udvaros és csomagoló munkakörbe megváltozott munkaképességű munkavállalókat. 

Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezet
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8.
Tel.: 82/310-133, fax: 82/512-611

E-mail: somogymegye@vöröskereszt.hu
Web: www.mvksomogy.hu 
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Papírgyűjtés:

Április 21-én ismét papírgyűjtés volt az általános is-
kolában. Újságpapírt, kartonpapírt és elektromos hul-
ladékot is lehetett hozni. A körülményekre most nem 
panaszkodhattunk: a konténerek időben megérkeztek, 
a szülők és gyerekek lelkesen dolgoztak, és még az 
idő is gyönyörű volt. Majdnem 11 tonna papírt gyűj-
töttünk, egy kicsit kevesebbet, mint tavaly. 

Köszönjük a szülők segítségét! 

Fekete Györgyi
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Éremeső a Marcali területi versenyen
A Palonai Magyar Bálint Általános Iskola alsó tago-

zatos tanulói valamennyien díjazottként tértek vissza 
a Noszlopy Gáspár Általános Iskolában 2015. április 
24-én megrendezett versenyről.

Versenyeredmények:
Győri Hédi 1.b Szépíróverseny I. helyezett 
Felkészítő: Szerdahelyi Szilvia
Szabó Száva 3.b Helyesírás II. hely 
Felkészítő: Győriné Welsch Marianna

Természetismeret, természetvédelem csapatverseny 
I. helyezés 3.b osztály: Horváth Péter, Péter Levente, 
Váradi Marcell. 

Felkészítő: Győriné Welsch Marianna.

Természetismeret, természetvédelem csapatverseny 
III. helyezés 4.b osztály: Bognár Máté, Kolics Má-
tyás, Kolip Márton. 

Felkészítő: Nédli Béláné.

Komplex magyar irodalom csapatverseny I. helye-
zés 3.a osztály: Kazár Rebeka, Horváth Luca, Tóth 
Bence. 

Felkészítő: Hajba Beatrix.

Komplex magyar irodalom csapatverseny II. helye-
zés 4.b osztály: Czink Luca, Paczolai Bence, Nagy 
Zoltán Szabolcs. 

Felkészítő: Nédli Béláné.

Deli Nóra 4.a versmondó II. helyezés. 
Felkészítő: Vajdáné Rétháti Katalin.
Agócs Botond 4.b Mesemondó III. helyezett. 
Felkészítő: Nédli Béláné
További helyezések:
Versmondó IV.hely: Kardos Aletta Zoé 1.b
Tollforgató VI. hely: Sztankula Ágnes 2.b
Mesemondó IV. hely: Németh Ákos 3.a
Mesemondó VI. hely Fekete Janka 2.b

Győriné Welsch Marianna

Új játszótér az iskola kis udvarán Udvari fák gallyazása az udvaron
Képriport:
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Kulturális Központ
Ha vendégként érkeznék a városba egy pár napra, a 

móló után biztosan az új Kulturális Központba vinne 
az utam. Kíváncsi lennék az épület energiájára, az ott 
dolgozó emberek hangulatára, a kulturális történések-
re és arra is, miként vélekednek az emberek minder-
ről.

Valószínű a műfaji sokszínűség, amit találnék, itt 
tartana! Könyv és kiállítás rajongóként, színház imá-
dóként azt gondolnám, jó lenne itt tölteni a mindenna-
pokat, együtt lélegezni a hellyel. Vonzana a kisvárosi 
pezsgés. 

Ahogy végig tekintek az áprilisi programkínálón, 
úgy vélem minden korcsoport megtalálja a magának 
tetsző kikapcsolódást: tavaszhívogató játszóház a lur-
kóknak, nem rendhagyó költészetnapi versest, ame-
lyen József Attila ejt minket zavarba újfent. Pár nap-
pal később mókás bohócműsor, vasárnap esti elegáns 
komolyzenei koncert, ahol a repertoár széles spektru-
mú: megtalálható sok minden, az egyházi zenéktől a 

népdalokig. 
Mindez előadásokkal, klubokkal, igényes könyvtári 

tartalommal, gyerekfoglalkozásokkal bővül. 
Közeleg a nyár, dübörög a város, a kultúra háza. 

Hetek, hónapok távlatából olybá tűnik majd mintha 
az egész év egy jól megtervezett  kultúrfesztivál len-
ne...                  Mellory

Hála Istennek lét-
számunk egyre bővül. 
Összekovácsolódott  
kis közösségünkben 
a periódikusan ismét-
lődő tevékenységek 
a leghatékonyabbak. 
A mentálisan, és sú-
lyos szellemi, fizikai 

korlátokkal élőknek, ezek a folyton vissza-vissza 
térő elfoglaltságok teszik élhetővé, hangulatosabbá a 
bentlétet.

Gipsznyomatokat festettünk temperával, rendez-
zük,szépítjük a virágoskertet,gyermeki örömmel 

fogadjuk naponta a lengyeltóti Kecskeméti  Gábor 
fagylaltját. Bármennyire vagyunk is idősek,az Anyák 
Napja mindannyiunkat megérintett lelkileg.

„Áldott kezeddel simogatsz meg Anyám,
Intő szavad még mintha hallanám,

Míg rám borulsz,s áldott kezeddel simogatsz meg.
A régi intést elfeledtem Anyám

Azért zúdult annyi vihar reám, úgy összetört…
A régi intést elfeledtem Anyám….”

Sok programot tervezünk májusra, nagyon várva  a  
folyamatos jó időt.                                                               

Muskó Zoltánné

Alapszolgáltatási Központ
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A reggeli étkezés fontossága
Csecsemő- és gyermek korban az egyik legfonto-

sabb minden szülő számára, hogy mit, mikor és meny-
nyit eszik a gyermeke. Aztán ez a nagyon jó és céltu-
datos táplálkozás az évek múlásával valahogy elkopik 
és sajnos nagyon sok esetben már az sem fontos, hogy 
evett-e a gyermek reggelit  óvoda vagy  iskolakezdés 
előtt. Ezt tapasztalják a gyerekekkel foglalkozó peda-
gógusok is, mert ők sokkal türelmetlenebbek, ingerlé-
kenyebbek és kevésbé tudnak jól teljesíteni, koncent-
rálni, mint az otthon minden nap reggeliző társaik.

Óvodában igyekszünk már reggel folyamatosan 
biztosítani a tízórait, de az iskolában hosszú órák tel-
nek el az első étkezésig, amit ezek a gyerekek üres 
pocakkal éhesen ülnek végig.

Nagyon fontos reggelente a bőséges folyadék- és 
fehérjebevitel, ami lehet tejtermék, tojás vagy sovány 
felvágott.

Tökéletes reggelinek minősül  egy szelet teljes kiőr-
lésű kenyér, sajttal, paprikával, paradicsommal és egy 
pohár tejjel. De választhatunk  gabonapelyhet natúr 
joghurttal, amibe friss gyümölcsöt szeletelünk.

Mindig biztosítsunk elegendő zöldséget, gyümöl-

csöt is. Igyekezzünk idény árut beszerezni és ismer-
tessünk meg minél több félét a gyermekkel.

Folyadéknak olyan italt válaszunk ami nem tartal-
maz hozzáadott cukrot. Gyümölcslé, tej vagy víz. Ha 
még is a tea a kedvenc, válasszunk gyümölcsteát és 
ízesítsük egy kevés mézzel.

Tanítsuk gyermekeinknek a helyes étkezést, és mi-
vel leghatékonyabb tanítás a példamutatás, legjobb ha 
a szülő is leül minden nap reggelizni.

Ivancsicsné Perusza Ditta

Alapfokú Művészeti Iskola - Év végi hajrában!

Teltház, változatos kamarazenei-együttesek, éneklő, 
muzsikáló szolfézscsoportok, felkészült, jól szerep-
lő, izguló növendékek egész kicsik és egész nagyok, 
lelkes közönség, kiváló hangtechnika, jó hangulat, 
72.000 Ft adomány: ez volt a Tavaszköszöntő Hang-
verseny.  

Köszönet mindenkinek, aki a sikerhez hozzájárult!
Az év végi hajrában már érezhetően fáradtak növen-

dékeink, pedig a tanév utolsó pár hetében is szükség 
lesz kemény munkára, kitartásra, hiszen a nyilvános 
hangszeres vizsgák mellett még koncertek, versenyek 
is várnak ránk. 

Áprilisi versenyeredményeink:
Székesfehérvár III. Alapfokú Szanyi Irma Regioná-

lis Zongoraverseny:
Szántó Zsófia bronz minősítés, 

Felkészítő tanára: Takácsné Baja Erika.
Kemény Zsombor bronz minősítés, 

Felkészítő tanára: Schweitzer Jolán
Marcali Somogy Megyei Kamarazenei Verseny:
Rákóczi Gréta Virág és Kemény Zsombor (zongora 

négykezes) ezüst minősítés,  
Felkészítő tanáruk: Schweitzer Jolán
További programjaink:
május 15. péntek 17 óra: „Hadd szóljon!” hangver-

seny a Kulturális Központban
május 18. hétfő 13-18 óráig: nyílt nap a Művészeti 

Iskolában
május 27-28-29: nyilvános hangszeres vizsgahang-

versenyek
június 3. szerda 18 óra: társastánc vizsga a Kulturá-

lis Központban
június 11. csütörtök 13-18 óráig: beiratkozás
június 12. péntek 17 óra: tanévzáró ünnepély a Kul-

turális Központban
június 15-19-ig: zenei tábor a Művészeti Iskolában
Programjainkra szeretettel várunk mindenkit! 

Kissné Poprádi Enikő

15



2015. május

Sportnap és versmaraton az ovisoknak
Mint, minden évben idén is meghívást kapott Óvo-

dánk a balatonföldvári Mesevár Óvoda által szerve-
zett sportnapra. Az óvodát a Manó és Csiripcsőr cso-
port nagycsoportosai képviselték. Május 22-én reggel 
frappáns csatakiáltással és az óvoda egyenpólójában 
indultunk sportolni. A játékos feladatok a Föld Nap-
ja jegyében szerveződtek, melyek érdekesek és iz-
galmasak voltak. Sokféle versenyszámban mutatták 
meg ügyességüket, állóképességüket a gyerekek. A 
versenyszámok alatt lelkesen bíztatták társukat, szur-
koltak egymásnak. Sikeres kis csapatunkkal második 
helyezést értünk el a rendezvényen.

Péterné Köcski Mónika
Április 14-én a múzeumban versmaratonon vettünk 

részt óvodánk nagycsoportosaival. Kati néni a Költé-

szet Világnapja alkalmából rendezte ezt a programot. 
A gyermekek tavaszköszöntő irodalmi összeállítással 
készültek. A Manó és Csiripcsőr csoportosok gyönyö-
rű tavaszi verscsokrot adtak elő. Az Apróka csopor-
tosok Erdei igazság című mesedramatizálással szóra-
koztatták a nézőket. A Napocska csoportosok mindezt 
szép tavaszi dalokkal és dalos játékokkal egészítették 
ki. A délutáni eseménynek sok szülő is résztvevője 
volt, akik örömmel láthatták gyermekük bátor szerep-
lését. Óvodásaink nagyon sok irodalmi élményben ré-
szesülnek intézményünkön belül is, azonban jó, hogy 
óvodán kívüli helyszíneken, eseményeken is részesei 
lehetnek hasonló élményeknek. 

Köszönjük Kati néninek a meghívást!
Paucsa Ildikó

LIONS: Tisztújító taggyűlés előtt
A húsvéti ünnepek 

miatt egy héttel el-
napoltuk az esedékes 
havi gyűlésünket. 
Főbb témáink, az új 
tisztségviselők jelö-
lése, kérelmek. Alap-
szabályunk szerint 
az elnök, és alelnök 
választása időszerű. 
Jelenlegi elnökünk, 

és alelnökünk mandátuma lejárt, és ezért  van szük-
ség a választásra. Jelenlegi elnökünk- Bálint Lehelné- 
nem szeretné magát jelöltetni, mert már több éve tölti 
be ezt a tisztséget. A májusi taggyűlés fog dönteni.

Kérelem érkezett, hogy két általános iskolai tanuló-
nak segítségre van szüksége, mivel a család az iskola 
által szervezett erdei táborozás költségeit nem tudja 
vállalni. Be is fizettünk a részükre 20-20 ezer forintot. 

Érezzék jól magukat!
A városi gyermeknapi rendezvényt minden évben 

támogatjuk. Most 20.000.-Ft ajánlottunk fel, és a ren-
dezvényre megint szeretnénk játékokkal kipakolni, 
amit ingyen vihetnek majd el a gyerekek. 

A budapesti székhelyű „Mozdulj„ Egyesülettel kö-
zösen az  Esélyegyenlőség Világnapja alkalmából - 
május 17-én - Gálaműsor kerül megrendezésre. Neves 
művészek, és fogyatékkal élők közreműködésével. 

Egy kis kitekintő. A székesfehérvári első LIONS 
Club látássérült emberek számára, az esélyegyenlő-
ség jegyében szervezte meg a VAGYOK 2015-t, im-
már hetedik alkalommal.

Sérült emberek képzőművészeti alkotásaiból nyílt 
kiállítás. Előadói kategóriában Ki Mit Tud? volt.

Ez a bemutatkozás figyelemfelkeltés a sérült embe-
rek irányába, amiért 1917- ben a Lions létrejött.

Fábián Lászlóné
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Föld Napja Fonyódon - Városszépítés
Szúrja a sze-

mét? – ezzel a 
felhívással kez-
deményezett vá-
rosszépítő akciót 
a Nők a Balato-
nért Egyesület 
Fonyódi Cso-
portja 2015. áp-
rilis 18-án. 

A felhívás 
megjelent a 
Fonyódi Hí-
mondó áp-
rilisi számá-
ban, valamint 
v á r o s s z e r t e 

plakátokon, továbbá Facebook-on is olvashatta, aki 
éppen ott talált rá a felhívásra. 

A két fő helyszín, a móló jobb oldalán elhelyezke-
dő nádas, valamint Fonyódligeten az Erzsébet Tábor 
és a vasút közti útszakasz. A felhívásra szép számmal 
gyűltünk össze. Hálás köszönet a Kertbarátoknak, akik 
a legnagyobb létszámmal jelentek meg, köszönjük a 
Tűzoltóknak, a Helytörténeti Egyesületből megjelen-

teknek, a Turisztikai Egyesület képviselőinek, vala-
mint a képviselő-testület egyetlen tagjának, és minda-
zoknak, akik feláldozták a szombat délelőttjüket arra, 
hogy szebbé tegyük közösen lakóhelyünk legfrekven-
táltabb helyét, a mólót. 

A VÜSZ autója hat fordulóval tudta elvinni azt az el-
korhadt nádat, amelyet kigereblyéztünk és fűzfa tuskó-
kat, amit a férfiak kivágtak. Természetesen összeszed-
tük a nádasban a rengeteg eldobott palackot és egyéb 
hulladékot is. Végre a szemétre került az az autógumi, 
ami évek óta ott éktelenkedett a móló végén a kövek 
közt. 

A fonyódligeti szakaszon hat ember gyűjtötte össze 
a mintegy tíz zsáknyi szemetet. A fenti, két helyszínen 
kívül felszámolásra került a Fonyód táblán túl, Bala-
tonboglár felé, a 7-es út mellett illegálisan felhalmozott 
szemét is. 

Itt köszönnénk meg Borbély Jánosnak, a VÜSZ gép-
kocsivezetőjének a munkáját is, aki velünk együtt szed-
te a szemetet. Reméljük, hogy az ehhez hasonló akciók 
a jövőben mind gyakoribbá válnak, és egye több példa 
lesz a civil összefogásra. Még egyszer köszönet mind-
azoknak, akiknek „szúrta a szemét” a szemét!   

Lalusné O. Teréz

Előadás a Föld Napja alkalmából
Miókovics Eszter Ph.D. hallgató, a Dél-Balatoni Ter-

mészetvédelmi Egyesület elnöke, a Nők a Balatonért 
Egyesült fonyódi csoportjának tagja a Föld Napja al-
kalmából Fonyódon előadást tartott az érdeklődőknek 
a Nagyberekről, Somogy megye és a Balaton életének 
egyik kiemelkedően fontos tájáról és annak lakóiról 
április 22-én a Kulturális Központ színháztermében.

A „vízen járó nép hazájában”régtől fogva szorosan 
alkalmazkodtak az itt élők a természeti viszonyokhoz, 
az erősen vizes karakterű növény és állatvilághoz. Az 
előadás során sokféle nézőpontból és történeti lép-

tékben is megismer-
kedhettünk a tájjal és a 
benne élő emberekkel, 
valamint kölcsönhatá-
sukkal. Az előadás egy 
kis játékkal indult, ami 
során a Nagyberekre 
jellemző képek alapján 
megkérdezte az előadó 
a résztvevőket: mit je-
lent számukra az adott 

legelő, nádas, berki sziget? A rövid játék végén kö-
zösen beszéltük meg a képek hol és mibenlétét, a láp-
ban rejtőző földvárat, vagy a berekfát, ami ismertebb 
nevén az éger. Számos természetvédelmi és társadal-
mi-gazdasági probléma is terítékre került.

Miókovics Eszter arról a képről mesélt, ami kiala-
kult benne az itt élők és a táj évszázados kapcsolatáról 
és végig követhettük a Balaton és a berkek tájtörté-
netét. A hallgatóság és az előadó is fontosnak tartja a 
Nagyberek jövőjét, amiről tanúskodott az is, hogy az 
előadás, nem ért véget az utolsó diával, hanem egy 
tartalmas beszélgetéssel folytatódott.

Nők a Balatonért Fonyódi Csoportja



2015. május

2015. Április 25-én Egészségügyi Nonprofit Kft- 
Fonyód megbízásából a Fonyódi Turisztikai Egyesület 
szervezésében került megrendezésre az Első Fonyódi 
Sport- és Egészségnap.

Sportnappal egy időben zajlottak az Egészségügyi Non-
profit Kft szűrővizsgálatai, illetve a Fonyódi Utánpótlás 
Egyesület Labdarúgó tornája.

Az Első Sport- és Egészségnapon közel 400 fő vett 
részt. Ez a szám várakozáshoz képest sokkal jobb ered-
mény, így elmondható hogy sikeres volt rendezvény. Ter-
veink szerint a következő évben is megrendezésre kerül a 
Sport- és Egészségnap, ennek előkészületeit elkezdtük. A 
jövőbeli rendezvényre több szervezet is jelezte támogatói 
szándékát. Ezt előre is köszönjük.

Sportnapon közel 10 csapat vett részt, 6-6 versenyző-
vel, őket segítették saját szurkolóik és az érdeklődők. Lát-
ványos sor- és váltóversenyek jellemezték a feladatokat, 
melyek mind izgalmas, érdekes és megfelelően játékosak 
voltak. Feladatok közt helyet kaptak csapatépítő feladatok 
is, ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy a csapatok teljes 
megelégedésével sikeresen zártuk rendezvényünket.

Az első Sport és Egészségnap lehetőséget biztosított a 
helyi/térségi vállalkozások és egyesületek bemutatkozá-
sára is. Több mint 25 kiállító volt jelen. Az ő elmondásuk 

alapján is sikeres 
volt a rendezvény, 
többségük jelezte 
részvételi szándé-
kát a következő 
Sportnapra is.

Köszönjük a 
felajánlásokat, 
értékes nyereményeket adhattunk az egész nap folyama-
tosan zajló tombolasorsolásunkra. Tombola felajánlások 
nem csak a térségből érkeztek, hanem az ország több 
pontjáról is. 

Köszönjük egész napos munkáját a két házigazdának 
Gyenesei Leilának és Dányi Krisztiánnak is. 

Csapatverseny eredménye:
I. Fonyódi Rendőrkapitányság csapata
II. Mátyás Király Gimnázium csapata
III. Palonai Magyar Bálint Általános Iskola csapata

Minden résztvevő csapat oklevelet kapott. Csapatfotó-
val ellátva, elismerésül az Első Fonyódi Sport –és Egész-
ségnapon nyújtott részvételért és elért eredményért.  

Kocsis Ádám

Az I. Fonyódi Sport- és Egészségnap összefoglalója

Stopli, Vidi, Gól

Emlékszem több mint tíz éve is van már, hogy életem-
ben először igazi stadionban voltam az ország legtöbbet 
emlegetett két csapatának mérkőzésén. A pálya látvá-
nya, a hatalmas lelátó, a tízezer ember, a szigorú belép-
tetési szabályok, a drukkerek mindent elsöprő energiája 
életem meghatározó élménye marad. Most a fiam és egy 
busznyi focis társa is átélhetett valami hasonlót. A vé-
gén kérdezés nélkül bukott ki gyermekemből:  -, „Anya 
ez nagyon nagy dolog volt!”

A Videoton Fc legyőzte a Haladást 7-0-ra Nikolics 
Nemanja aktív részvételével a Sóstói Stadionban.

A fonyódi U7-s, U9-s, U11-es, U13-s drukkereink 
elsöprő hullámként szurkoltak a piros felsős, kék nad-

rágos, kék sportszáras csapatnak. Közülük ketten ott le-
hettek a felvezetők közt is, reméljük a következő talál-
kozó alkalmával mieink teljes létszámban szerepelnek 
majd a pályán.

 A meccs végén meglepetésként Juhász Rolanddal a 
2014 -es év labdarúgó díjasával is találkozhattunk, alá-
írás, fotózás erejéig. Ekkor már jócskán estére fordult 
a nap, már csak a hazatérés volt hátra a büszke, vidám 
csapat számára.

És ha bárki azt gondolná, hogy a társaság a hosszú, 
izgalmas nap után elpilledt az úton, akkor téved, meg 
kellett vitatniuk ugyanis a délelőtti fehérvári Koronás 
Parkban eltöltött másfél óra eseményeit, ahol lovagi 
tornás sorversenyen vettek részt, és a legősibb játéko-
kon kívül a legújabbakat is kipróbálhatták az óriási fás, 
ligetes területen. A pizza majszolás a szabadban, a profi 
szervezés, a kiváló kollektíva együtt adta a nap élmé-
nyét minden résztvevő számára. 

A Fonyódi Utánpótlás Egyesület szülői, szakedzői 
szervezésben példát adott arra, hogy lelkesedéssel, oda-
figyeléssel nagy dolgokat lehet létrehozni, mindez a fel-
nőttek részére is megerősítésként szolgált.    

Mellory
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Jó állapotban lévő egypárevezős műanyag balatoni csónak eladó. Tel.: 06-70/777-5214

Fonyód Szabadság utcában 608 m2-es Balaton – panorámás telek 8,5 millió Ft-ért eladó. 
Fonyód Szabadság utcában 660 m2-es telken Balaton – panorámás, felújítandó nyaraló 

9,5 millió Ft-ért eladó.  
Tel.: 06-30/424-2340; e-mail: liget30@gmail.com

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

Udvari különálló, fafűtéses, bútorozott lakás (szoba, konyha, fürdőszoba) kiadó két felnőtt 
részére szezonra vagy állandóra is. Érdeklődni: 06-70/276-9257

Két darab kisméretű bordó plüss fotel eladó. Ár: 1.500,- Ft / db. Egy 12 és egy 13 kötetes 
Gárdonyi sorozat díszkötésben eladó. Ár: 5.000,- Ft / sorozat Érdeklődni: 06-85/361-202 

 
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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