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Döntött a Képviselő - testület! - az június 4-i ülés összefoglalója!

Támogatta a Képviselő-testület Dr. Piros Attila me-
gyei rendőrkapitány kérését Marics Zsolt r.alezredes 
Úr kinevezéséhez a Fonyódi Rendőrkapitányság élé-
re.

A Fonyód, Lányi A. u. 8/B. számú lakásra megkö-
tött bérleti szerződés lejárt. A lakást az elmúlt évek-
ben a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság által 
kijelölt személynek adta bérbe a Képviselő-testület, 
amely döntött arról, hogy a továbbiakban is a koráb-
bi bérlőnek ítéli meg a lakást a Fonyódi Rendőrkapi-
tányságnál betöltött munkaviszonyának fennállásáig.

Benyújtotta a 2014. évre vonatkozó beszámolóját:
• a PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Non-

profit Kft, mint a hulladékgazdálkodással megbízott 
közszolgáltató, 

• a Rezi Bt. a 2014. évre vonatkozó kegyeleti 
szolgáltatásokkal kapcsolatban, 

• a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 

A  Kapos Volán Zrt-nek Fonyódon 3.865 E Ft bevé-
tele mellett, 5.916 E Ft költsége keletkezett a 2014. 
évben. Összesen 2.051 E Ft vesztesége keletkezett a 
közszolgáltatónak a 2013. évben.

Az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szer-
ződés értelmében a közszolgáltató a veszteség ki-
egyenlítésére és az elvárt nyereségének pótlására tart 
igényt, amelynek összege 2.343 E Ft.

Az önkormányzatnak lehetősége van pályázat 
benyújtására a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
által, a települési önkormányzatok helyi közössé-
gi közlekedésének támogatására kiírt pályázatra, 
amely elnyerésével a közszolgáltatónak kifizetett 
összeget visszanyerheti.

Fonyódligeten, a Virág utca végén lévő tábort je-
lenleg az Erzsébet Üzemeltető Kft. működteti. A tábor 
és a Balaton között húzódó terület használatára hasz-
nálati megállapodás megkötését kezdeményezi az 
üzemeltető. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű nemzeti vagyon, törzsvagyon kategóriába 
tartozik, ami alapján az ingatlan nem idegeníthető el. 
Az ingatlan továbbra is bárki által, térítésmentesen 
megközelíthető marad. A üzemeltető kötelezettséget 
vállal arra, hogy a területet teljes mértékben karban-
tartja.

A Képviselő-testület a 49/2015. (III.26.) határozatá-
ban döntött a Fonyód, Vígadó téren lévő 8248/4/A/17 
hrsz-ú ingatlan értékesítéséről.

Az értékesítés egyik eleme az a döntés, az értékesí-
tésre kiírt pályázattal összhangban, hogy a Sándorte-
lepi strand kerítéssel körbezárt területén kizárólag a 
fonyódi 8248/4/A/10 és a 8248/4/A/17 hrsz-ú ingatla-
nokat megvásárló, vagy bérlő személyek, vállalkozá-
sok, gazdasági társaságok kapnak lehetőséget keres-
kedelmi, szolgáltatói tevékenység végzésére. 

Támogatta a Képviselő-testület a Fonyód, Mező 
utca, Domb utcától északra eső rész lakosainak la-
kó-pihenő övezet kijelölésére vonatkozó kérelmét, 
hogy a gépjárművek lassabban közlekedjenek.

A Képviselő-testület megismerte és tudomásul vet-
te a Fonyódi Kulturális Intézmények igazgatójának 
Fonyód Város 2015. évi lekötött és tervezett nyári 
programjairól szóló tájékoztatóját.

Döntött a Fonyód Kistérség Többcélú Társulása 
2015. december 31-i hatállyal történő, jogutód nélkü-
li megszüntetéséről. 

folytatás a következő oldalon!
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Iskolás koromban a történelem könyvünkben csak 
rövid említésként szerepelt a trianoni békeszerződés, 
mely a háborút kirobbantó Osztrák-Magyar Monar-
chia utódállamaként „igazságosan” sújtotta hazán-
kat. Szerencsére olyan családba születtem, ahol a 
szülőknek és a nagyszülőknek gondja volt rá, hogy 
megismertessék velünk az igazságot. Gyakran hal-
lottam gróf Apponyi Albertről és a Párizsba távozó 
békeküldöttségről. Nagyanyám még idézni is tudott 
az idős gróf felejthetetlen beszédéből: „A nemzet sor-
sa nem ennél a békekötésnél dől el. Bármi legyen az 
eredmény, s az életképességnek bármely feltételétől 
fosszanak meg bennünket, egytől nem foszthatnak 
meg: ezer éven át kipróbált, törhetetlen akaratunktól 
az élethez.”

Közeledve a szomorú évfordulóhoz, illik felidézni 
Apponyi gróf védőbeszédét, melyben szívhez szóló-
an kiemelte: „ezt az ítéletet nem lehet kimondani oly 
nemzet fölött, amely abban a pillanatban, amidőn a 
háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel”. Meg-
próbált rámutatni arra, hogy „a békeszerződés nem 
veszi eléggé figyelembe Magyarország különleges 
helyzetét, hisz Magyarországnak két forradalmat, a 
bolsevizmus négy hónapos dühöngését és több hóna-
pos román megszállást kellett átélnie”, de nem sike-
rült elérnie a remélt hatást. Az Antant ragaszkodott az 
eredeti, esztelen és megdöbbentően súlyos határmó-
dosításokhoz. Kegyetlen idők voltak ezek a magyar-
ság számára. Apponyi gróf és küldöttsége lemondott, 
ám az igazságtalan okmányt, a hírhedt trianoni diktá-
tumot 1920. június 4-én az új kormány két politikai-
lag súlytalan tagja, aláírásával végül hitelesítette. 

Meghatottan hallgattam mindig nagyanyámat, 
ahogy a tragikus napra emlékezett. Az igazságta-
lan békeszerződés aláírását követően a fővárosban 

és szerte az országban megkondultak a harangok, s 
a gyárak megszólaltatták szirénáikat. Rövid időre a 
közlekedés is leállt, és mindenütt bezárták az üzlete-
ket és az iskolákat. Az ország mély nemzeti gyászba 
borult. Érthető, hisz a trianoni békeszerződés gazda-
sági-társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem 
legsúlyosabb tehertétele volt, mely egyaránt sújtott 
és sújt még ma is minden magyar állampolgárt. Ám 
országunk túlélte Trianont! A kifosztott, ebek harmin-
cadjára vetett Csonkaországból az éhező koldus nép 
néhány év alatt ismét európai államot teremtett. 

Számomra nemzetünk gyásznapja június negyedi-
ke, míg sokaknak nem jelent többet „irredenta szen-
velgésnél”. Nem tudom, eljön-e az idő, amikor Tri-
anon hallatára minden magyarnak az igazságtalan 
nemzettiprás jut eszébe?! Nagyon remélem, hisz nap-
jainkban már szabad megemlékeznünk történelmünk 
e gyásznapjáról, sőt ma már ezen a napon mindenütt 
tartanak megemlékezéseket, amióta 2010-ben a Ma-
gyar Országgyűlés a trianoni tragédiára emlékezve 
június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává nyilvání-
totta.

Lévay Mária

A  Fonyódi Polgármesteri Hivatal nyári igazga-
tási szünetét az alábbiak szerint határozta meg:

- 2015. július 27 – július 31., valamint
- 2015. augusztus 17 – augusztus 19. között 

azzal, hogy az anyakönyvi események intézéséhez 
ügyeletet kell biztosítani.

A Képviselő-testület 2012. áprilisi ülésén iktatta be 
a Fonyód Város Díszpolgára és Fonyód Polgáraiért 
Díj adományozásának rendjéről szóló 18/1995. (VIII. 
31.) rendeletébe új elismerési formaként „A Fonyódi 
Gyermekekért Díj”-at.

A díj adományozható a kiemelkedő munkát végző 
óvodai, általános iskolai, középiskolai pedagógusok-
nak, és azoknak, akik oktató-nevelő munkájuk során, 

életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a gyer-
mekek mellett.”

A díj évente három pedagógusnak adományozható. 
Zárt ülésen döntött az idei év díjazottjairól. Az elis-
merést az általános iskola tanévzáró ünnepségén, 
2015. június 13-án adja át a polgármester úr.

Figyelem! 
Soron következő képviselő – testületi ülés: 
2015. június 30. kedd 14:00
Közmeghallgatás – üdülőhelyi fórum: 
2015. június 27. szombat 10:00
Helyszín: Fonyódi Polgármesteri Hivatal – Ülés te-
rem      

Gyurina Mária
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A településfejlesztési koncepcióról, az integrált te-
lepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. ren-
delet értelmében elkészült Fonyód város 2014 – 2020 
időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stra-
tégiája. 

A településfejlesztési dokumentum a település egé-
szére került kidolgozásra. Fonyód Város Önkormány-
zata az előzetes egyeztetési folyamatot a TR Rendelet 
30. § (1) szerint folytatta le.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szó-
ló 1997. évi LXXVIII. törvénnyel (Étv.) összhangban 
a településfejlesztési dokumentumok célja a lakosság 
életminőségének és a település versenyképességének 
javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló te-
lepülésszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítá-
sa, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a 
települési és a jogos magánérdekek összhangjának biz-
tosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gya-
rapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes 
és környezetbarát hasznosításának elősegítése. 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a rendel-
kezésre álló és bevonható források ismeretében meg-
határozza a településfejlesztési koncepcióban meg-
határozott célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló 
beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás 
eszközeit és nyomon követését.

A településfejlesztési dokumentum célja, hogy a vá-
ros számára megfogalmazza az Európai Unió 2014 
utáni kohéziós politikájának céljaihoz és beavatkozási 
logikájához illeszkedő, valamint az arra alapozott or-
szágos és megyei területfejlesztési és területrendezési 
terveknek megfelelő hosszú és középtávú jövőképét, 
céljait és feladatait. Az Európa 2020, az Unió 2020-ig 
érvényes átfogó stratégiájának végrehajtásában kiemelt 
szerepet kap az európai városok fejlesztése, a stratégia 
Európa intelligens („smart” – kutatásfejlesztés), fenn-
tartható („sustainable” – klímabarát településfejlesz-
tés és fenntartható energiagazdálkodás) és befogadó 
(„inclusive” – foglalkoztatás, oktatás, küzdelem a sze-
génység és a társadalmi kirekesztés ellen) növekedésé-
nek céljaira összpontosít.

Ezen makropolitikai környezet, valamint a város 
társadalmi, gazdasági, illetve környezeti helyzetében 
bekövetkezett változások miatt indokolt volt a koráb-
bi településfejlesztési dokumentumok felülvizsgálata, 
értékelése, és az új településfejlesztési szándékok rög-
zítése. 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a követ-
kező 8 év településfejlesztési eredményeinek megva-
lósulását stratégiai tervezéssel segíti elő. A tervezés 
nyomán a település a lehető leghatékonyabban tud-
ja kihasználni a fejlődési potenciálját, a stratégia így 
válik eredményessé a 2014-2020 közötti időszakban. 
Lényeges sarokpontja, hogy a stratégiában javasolt fej-
lesztések egymással térben és időben összehangoltan 
valósulnak meg, ezzel kumulálódik a beavatkozások 
hatása. Az önkormányzat által megfogalmazott célok 
lehetővé teszik a saját, korlátozott erőforrásai mellett 
az EU strukturális és beruházási forrásainak, valamint a 
magánszektor fejlesztési forrásainak bevonását. Az In-
tegrált Településfejlesztési Stratégia a várossal szoros 
összefüggésben, annak funkcionálisan együttműködő 
vonzáskörzetét is magába foglalja, mind a fejlesztési 
szükségletek tekintetében, mind pedig ezek megvalósí-
tási lehetőségeit részletezve.

Amennyiben észrevétele van Fonyód Integrált Te-
lepülésfejlesztési Stratégiájával kapcsolatban, azt az 
its@fonyod.hu e-mail címre küldheti el.

A jelenleg hatályos dokumentumok Fonyód város 
honlapján (www.fonyod.hu) érhetők el a „Fejlesztések, 
pályázatok” menüpont „Pályázati hírek” almenüben,

a megjelenítéshez szükséges felhasználónév: olvasó
jelszó: itstkdok       Tóth Szabolcs

Hulladékszállítási időpontok (2015. június - szeptember) Jelmagyarázat:
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Tanulmányi sikerek a gimnáziumban

MEGHÍVÓ!
Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

    Üdülőhelyi fórumot - Közmeghallgatást tart
Integrált Településfejlesztési Stratégia - lakossági egyeztetés

Időpont: 2015. június 27. (szombat) 10:00
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Igazgatási szünet
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket és Partnereinket, hogy a nyári szabadságolások miatti munkaszerve-

zésre tekintettel a Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2015. július 27 – július 31., 
valamint 2015. augusztus 17 – augusztus 19. között igazgatási szünetet tart.
Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás teljes mértékben szünetel.

Anyakönyvi események (halotti anyakönyvi ügyintézés) ügyintézésére telefonos ügyeletet biztosítunk. 
Az anyakönyvvezető elérhetősége: 

+36 20 55 17 384.

Az igazgatási szünet alatt észrevételeiket, kérdéseiket az info@fonyod.hu nyilvános elérhetőségünkön 
tehetik meg. 

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük.
Dr. Széll Attila, jegyző
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A 2014/15. tanévben is sikeresen szerepeltek a gimnazisták az országos tanulmá-
nyi versenyeken.

Az OKTV (Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny) döntőjében biológiából 
Szalai Eszter (12.c) a 2. helyen végzett – tanára: Fejes Anikó. 

Az OKTV döntőjében rajz és vizuális kultúrából Tuli Benjamin (11.b) 17. helye-
zést ért el - tanára: Lengyel Julietta.

A Mikola Sándor fizika tehetségkutató verseny döntőjében Iván Efraim Balázs 
(10.c) 4. helyen végzett – Tanára: Kozák Attila. 

Öveges Laborok Országos Fizika Csapatversenyen első helyezést értek el: Fran-
tal Ádám (12.c), Szalay Szabolcs (11.c) és Iván Efraim Balázs (10.c). Tanáruk: 

Németh László és Horváth István.
Biológia Laboros Csapatversenyen (Sárváron) 3. helyezést és különdíjat szereztek: Balázs Brúnó (10.c), 

Takács Tamás (10.c) és Szalay Eszter (12.c). Tanáruk: Fejes Anikó.
FRESHHH JUNIOR MOL természettudományos országos versenyen 4. helyen végeztek és különdíjban 

részesültek: Szalay Eszter (12.c), Szalay Szabolcs (11.c) és Iván Efraim Balázs (10.c). Tanáraik: Fejes Anikó, 
Feketéné Györe Szilvia, Zentai Ildikó, Németh László, Kozák Attila és Horváth István.

Fodor József Biológiaverseny országos fordulóján Szalay Eszter (12.c) 2. helyezett, Gréczi Bence 10.c 16. 
helyezett lett.  Tanáruk: Fejes Anikó.

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaversenyen Balázs Brúnó (10.c) 8.  és Borsodi Levente (10.c) 10. 
helyen végzett. Tanáruk: Feketéné Györe Szilvia.

A diákoknak és felkészítő tanáraiknak gratulálunk és köszönjük munkájukat!
Bántó Zsuzsanna



Fonyódi Hírmondó

Április 18-án a Mátyás Király Gimnázium aulájában 
tartottuk meg a félszáz éve érettségizett, egykori első 
évfolyam diákjai a megemlékezést.

1965-ben 3 osztály 99 diákja maturált elsőként az 
akkor még Állami Általános Gimnáziumnak nevezett 
intézményben. A három osztály végzett diákjai közül 
44-en jöttek el a meghitt hangulatú rendezvényre, ame-
lyen az egykori oktatók közül Molnár István, Harmath 
Gyula, Göndöcz István, Bakonyi Károly is résztvettek.

Bántó Zsuzsanna a gimnázium igazgatónője, aki már 
a 30 éves találkozónkon is tiszteletét tette, pár mon-
datban szólt az iskola múltjáról, jelenéről és eredmé-

nyeiről.
Elsőként Rétháti Lászlóné /Makarész Rózsa Katalin/ 

a találkozó főszervezője és levezetője köszöntötte a 
megjelent tanárokat és diáktársakat. Miután felolvasta 
az elhunyt tanárok és évfolyamtársak nevét, egyperces 
néma felállással, gyertyát gyújtva emlékeztünk meg a 
10 tanárról és 22 diáktársról, akik már nem lehettek 
közöttünk.

Ezt követően közös fényképfelvételek készültek. Az 
egyetlen élő osztályfőnök, Bakonyi Károly az osztá-
lyokat névsor szerint szólította fel életútjuk felvázolá-
sára. Majd hallottuk tanáraink beszámolóit és kedves 
anekdotáikat is. A két óra hosszat tartó kis beszámo-
lókból egyéni sorsok, a közös történelem eseményei 
peregtek le előttünk. 

A találkozó ünnepi ebéddel zárult a gimnázium étter-
mében, ahol csoportokban folytatódott a beszélgetés 
késő délutánig.

Rendhagyó és egyben hagyományteremtő volt ez az 
összejövetel, mert most már sorban jönnek az 50 éves 
találkozók.           Mezei István

“Arany” érettségi találkozó a Gimnáziumban

 Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre
2015. április 30-án megtartottuk éves rendes köz-

gyűlésünket, ahol elfogadtuk a 2014. év egyszerűsített 
éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, 2014-ben is  három 
tehetséges, szociálisan rászoruló gimnáziumi tanulót 
támogattunk 50-50 ezer Ft összeggel. Bekapcsolód-
tunk a különböző ismeretterjesztő, hagyományőrző 
rendezvényekbe. 

Részt vettünk a Kultúra Napja rendezvényein. A volt 
diákokkal és a jelenlegi diákokkal februárban a gim-
názium Mátyás napi rendezvényén találkoztunk. Ápri-
lisban a ballagási ünnepségen vettünk részt, ezen a na-
pon tartottuk az éves rendes közgyűlést is. Segítettük a 
gyermeknapi programokat, aktívan bekapcsolódtunk a 
Tóti Napok szervezésébe.

A nyári találkozón a gimnázium vízitelepén közös 
főzéssel, sport- és kulturális programokkal töltöttük az 
időt. Szeptemberben Badacsonyba kirándultunk. Ha-
gyományosan novemberben rendeztük meg az „Alko-
tó Öregdiákok” kiállítást, ahol szép számmal mutatták 
be alkotásaikat a jelenlegi és a volt diákok. Kiállítások 
szervezésébe kapcsolódtunk be. Segítettük a térség 
kulturális értékeinek megőrzését, részt vettünk a ha-
gyományőrző rendezvényeken.

A Balaton és környezetének védelméhez különböző 
programokon, kampányokon, előadásokon való rész-

vétellel járultunk hozzá. 
A Víz világnapja ren-
dezvényein, a Föld nap-
ján, a Madarak és Fák 
napi játékos vetélkedőn, 
majd  madármegfigyelő 
sétán  működtünk köz-
re, madárgyűrűzésen 
vettünk részt. 

Köszönjük mindazok-
nak, akik adójuk 1%-
ával segítették az egye-
sületünk munkáját!

A közgyűlés után részt 
vettünk az iskolai élet egyik legszebb ünnepségén, a 
ballagáson. Itt került átadásra a „Fonyódi Gimnázium 
Öregdiákjainak Baráti Köre” Díj és a vele járó 50-50 
ezer Ft, amit három kiváló tanulmányi eredményű, te-
hetséges  diák vehetett át: Proity Luca, Szalay Eszter 
és Turóczy Tímea.

Mindig emlékezzünk arra, hogy olyanok vagyunk, 
mint a fa, ágaink szerteágaznak, de a gyökerünk közös, 
mindannyiunk „alma matere” a Fonyódi Gimnázium! 
Az Elnökség az eltelt időszakot eredményesnek érté-
keli. A szervezési feladatokat sikeresen megoldotta, a 
kitűzött célokat teljesítette.             Németh Julianna
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Hálaadó református istentisztelet
„ Mert nem a csüggedés lelkét adta nekünk az Isten …”                                                                                                                                              

2Tim.7 -
Régóta tervezett ünnepi alkalom helyszíne volt má-

jus 23-án, a protestáns templom. A Dunántúli Refor-
mátus Egyházkerület támogatása által elnyert pályázat 
felhasználásával valósult meg a templom feljárójá-
nak teljes átalakítása. Új arculatot kapott az épület, 
s a mozgáskorlátozottak számára is könnyebbé vált 
annak megközelítése.

A hálaadó istentisztelet rangját jelezte, hogy a helyi 
lelkész, Miklósi Koppány köszöntője után az igehir-
detés szolgálatát Steinbach József, a Dunántúli Re-
formátus Egyházkerület püspöke látta el. Prédikáci-
ója a fenti bibliai idézetre épült, s minden jelenlévő 
számára időszerű biztatást, és mély, lelki vigasztalást 
hordozott. A gyülekezethez beszédet intézett Köntös 
László, az egyházkerület lelkészi főjegyzője, s imád-
ságot mondott Bellai Zoltán, egyházkerületi lelkészi 

tanácsos. Nagy Csaba esperes, a Somogyi Reformá-
tus Egyházmegye nevében köszöntötte a megjelen-
teket. Mátrai Zoltán, a helyi evangélikus közösség 
felügyelője felolvasta Dr. Lackner Pál, evangélikus 
püspök, köszöntő levelét. 

A résztvevők, szeretetvendégséggel zárták az ünne-
pi alkalmat. 

Ellenberger József

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

Június 26. péntek 18:30: Böjte Csaba 
testvér miséje - Plébániatemplom  
   

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Jún.   21.  9:30  
közreműködik: Dr. Lackner Pál
Júl.     5.   9:30  
közreműködik: Kőszeghyné Raczkó 
Zsuzsanna Somogy - Zalai Egyházme-
gye esperese

A protestáns templomban, József utca 21.

A Protestáns Kulturális Estek előadásai 
a nyári időszakban szünetelnek!

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!

Közlemény
A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklete megtekinthető a következő honlapon: http://fonyodert.hu/
kozerdeku-adatok/

A Fonyódi Óvódáért Közhasznú Alapítvány 2014-es közhasznúsági jelentése elérhető és letölthető a 
www.fonyod.hu weboldalon, az intézmények / óvoda menüpontban, a letölhető dokumentumoknál!

A Fonyód Konyha Kft. 2014-es pénzügyi beszámolója és a Fonyód Média Nonprofit Kft. 2014-es 
közhasznúsági jelentése elérhető és letölthető a www.fonyod.hu weboldalon, a dokumentumok / közérdekű 

menüpontban, a közérdekű dokumentumoknál!

A Fonyódi Egészségügyi Nonprofit Kft. 2014-es gazdálkodási adatai elérhetőek és letölthetőek a www.
fonyod.hu weboldalon, a dokumentumok / közérdekű menüpontban, a közérdekű dokumentumoknál!

szerkesztőség
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Az országban elsőként a Dermisz Kozmetika kapta meg a 
„High Tech Mesotherapy Premium Salon” minősítést

Már jó ideje hódit és az egyik legnépszerűbb ráncfeltöl-
tő kezelés a MEZOTERÁPIA, ami bizony nem mindig 
olyan hatékony, mint amilyennek ígérik… Miért? Miért 
kellett az eredeti mezoterápiás kezelést biztosító MESO 
I LASER készülék magyarországi forgalmazójának hi-
telesítési emblémával megkülönböztetni a kozmetikai 
szalonokat?

Mivel nagyon „felhígult” a kozmetikai ipar és ezzel 
együtt a kezelések is, sajnos nagyon nagy részük sokkal 
többet sugall, mint amit valójában tud. Ezért szükség volt 
egy hitelesítésre, mely kapcsán azokat a szalonokat, akik 
a legmagasabb szinten végeznek mezoterápiás kezelése-
ket, és akik számára a hatékonyság a legfontosabb szem-
pont, kiemelhessék a tömegkozmetikák rengetegéből.

Büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországon elsőként 
szépségszalonunk kapta meg azt a hitelesítést, mely mos-
tantól teljesen más megvilágításba helyezi a szépségsza-
lonokat, és minősíti azok mezoterárápiás kezelések terén 
végzett munkáját. 

Détár Enikő színművésznő és Sáfár Mónika Jászai Ma-
ri-díjas színésznő ajánlásával a „High Tech Mesotherapy 
Premium Salon” szalon garanciát jelent az 5 *-os minő-
ségre, a hosszú távú anti-aging-re, a vegyszermentes és 
kiemelkedő hatékonysággal bíró mezoterápiás kezelé-
sekre. 

A Dermisz Kozmetika „High Tech Mesotherapy Premi-
um Salon” emblémája GARANTÁLJA vendégeinek a 
szigorúan ellenőrzött forrásból származó Meso I Laser 
berendezést és a kwezeléséhez használt Age Attraction 
termékek szuperprémium minőségét. 

Azaz, garantáltan a kezelésekhez hivatalosan ajánlott, 

ill. előírt szérumokat és anyagmennyiségeket használjuk 
a mezoterápiás kezeléseink során, ill. magasan képzett 
kozmetikusok szakmai tapasztalatára bízza rá magát a 
vendég!

Szomorú, de attól, hogy valami forgalomba került, még 
egyáltalán nem biztos, hogy teljesíteni is tudja a hozzá-
fűzött ígéreteket.

Aki ismer, tudja, hogy mindennek utánajárok, és ebben 
a témában bizony sok mindent kellett átrágni a tisztánlá-
tás érdekében. Ez bizony sok időt, sok energiát igényel, 
de megéri a tájékozottság, hogy a mindenkori tudásom-
nak megfelelően mindig a legjobbat nyújthassam a ven-
dégeinknek.

Vörös Gyöngyi kozmetikusmester 
Dermisz Professzionális Kozmetika és  
Fényesztétikai Kezelőszalon, Fonyód

Tel: 06-30/ 267-9371
HIGH TECH MEZOTHERAPY – PREMIUM 

CATEGORY SALON 
www.exkluziv-kozmetika.hu /mezoterapia/

(x)

Mozaik Országos Tanulmányi Versenyen Történelem 

5-6. tantárgyban Szabó Iván Benedek I. helyezést ért el!
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Programok június 19-től július 18-ig

Június 19. Péntek
Körösfői Kriesch Aladár kulturális emlékest - „A szépség szerelmese”

Helyszín: Kulturális Központ, 18:00 óra

Helyszínek:
Bélatelep; Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.), 

Fonyódliget; Kulturális Központ (Ady E. 17-21.); Piac   
A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Június 19. Péntek
Dr. Suresh K. V. „Élvezd az életet!” című előadása

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Június 20-21. Szombat, Vasárnap
Múzeumok éjszakája

Helyszín: Múzeum, 14:00 órától

Június 24. Szerda
A csillagos égbolt titkai - Gazdag Attila amatőr csillagász bemutatója

Helyszín: Múzeum, 21:00 óra

Június 27. Szombat
Csepeli Bence ütőhangszeres koncertje
Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Június 28. Vasárnap
Losonczi Lilla festőművész „Az álmok útján” című kiállításának megnyitója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Július 4. Szombat
Fonyódligeti Nap

Helyszín: Fonyódliget, 14:00 óra

Július 9. Csütörtök
A csemegepultos naplója - színmű, vígjáték - színházi előadás

Helyszín: Kulturális Központ, 20:00 óra

Július 11. Szombat
Bélatelepi Nap

Helyszín: Bélatelep, 14:00 óra

Július 17-18. Péntek, Szombat
Balaton Retro Fesztivál (részletek a hátlapon)

Helyszín: Piac, 17:00 óra
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Gyereknap a bölcsődében
2015. május 29-én ünnepelték a gyereknapot a 

bölcsődében és az óvodában. Gyermekeim már na-
gyon várták e napot – reggel első szóra megreggeliz-
tek és felöltöztek, vidáman és várakozással telve siet-
tünk a bölcsibe és az oviba.

Délelőtt a „nagycsoportos” bölcsisek átsétáltak az 
óvodába, hogy megnézzék az óvodai műsort - kisfiam 
azóta is minden nap felemlegeti a néptáncos produk-
ciót és naponta legalább egyszer bemutatót is tart a 
látottakból. Délután pedig a szülőket várták a gyere-
kek a szépen feldíszített udvaron. Nagy volt az izga-
lom, sürgés - forgás! Boldogan szorongatták a gyere-
kek szüleik és nagyszüleik kezét, hogy megmutassák 
kedvenc játékaikat és hogy a változatosság kedvéért 
együtt játszanak velük a bölcsődében.

Homokvárak készültek serényen, megismerhettük 
gyermekeink kedvenc „motoros útvonalait”, de na-
gyon népszerűek voltak az ajándékba kapott buborék-
fújók és az eredetileg díszítésnek szánt lufik és füzé-
rek is!

A nagy melegben gyorsan elfogyott a frissítő eper és 

cseresznye, az ünnepi alkalomból felkínált nasik.
Szeretném ezúton is megköszönni a bölcsődei dol-

gozóknak ezt a szép délutánt és a mindennapi mun-
kájukat, melynek során szeretettel és féltő gondosko-
dással nevelik gyermekeinket. Öröm volt látni, hogy 
a gyerekek felszabadultan, mosolyogva, bizalommal 
fordulnak feléjük apró - cseprő élményeikkel, illetve 
problémáikkal. 

Lukács Zsófia

JÚNIUS 20. SZOMBAT
14.00-tól Szabadtéri sütés-főzés megkezdése a közönség aktív 
közreműködésével (cserépedény, kemence)
15.00-19.00 Kosárfonás Böröczki Ágnes népi iparművész irá-
nyításával.
15.00-19.00 Játszóház: „Vigyázz rám!” és „Játékos utazás a 
Balaton körül” NABE Fonyódi Csoportja közreműködésével
18.00 Bodor Tibor “Teskó” hárfakoncertje és népi hangszerek 
bemutatója.
19.30 “Vacsora”, amit főztünk, megesszük!
20.30 Ismeretterjesztő előadás a SzentIván-éji népszokások-
ról Magyarországon és Európában.
21.30 Tábortűz énekszó mellett (Szabó Anikó), majd Szent 
Iván-éji tűzugrás.

JÚNIUS 21. VASÁRNAP
17.00-tól Kerámiafoglalkozás kicsiknek és nagyoknak Bako-
nyiné Kapitány Mária népi iparművész vezetésével.
17.00-tól Játszóház: „Vigyázz rám!” és „Játékos Balaton” in-
teraktív játék kicsiknek és nagyoknak NABE Fonyódi Cso-
portja közreműködésével.
17.00-20.00 Tárlatvezetés a múzeum természetvédelmi és 
helytörténeti gyűjteményében.
20.00-tól Szabadtéri koncert
21.00-től tábortűz, szalonnasütés, kötetlen beszélgetés.

JÚNIUS 24. SZERDA
21.00-tól „A csillagos égbolt titkai” bevezető előadás, tá-
vcső bemutatása, majd az égbolt megtekintése a nagykanizsai 
amatőr csillagász, Gazdag Attila közreműködésével.
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„Billen a szoknyák tarka harangja”
A Magyar Néprajzi Társaság 2015. évben a III. Tradí-

ció Néprajzi Gyűjtőpályázatát hirdette meg országszerte. 
Erre a felhívásra készítette Madarászné Proity Marianna 
fonyódi óvodapedagógus, kedves kollégánk  a  „Billen 
a szoknyák tarka harangja” a Gyöngyösbokréta moz-
galomtól napjainkig 2. rész- Filmválogatás a táncokból 
című pályázatát.

 A pályázati munka elkészítése lehetővé tette, hogy a 
Buzsákon még ma is élő, tetten érhető hagyományőrző 
munka láthatóvá és hallhatóvá váljon.  Ez a pályázati 
anyag olyan jól sikerült, hogy a szakmai zsűritől kiemel-
kedően jó minősítést kapott. Ennek a hivatalos ünnepsé-
ge, díjátadója május 9-én volt a Néprajzi Múzeumban I. 
emeleti Dísztermében.  A szervezők idén azt is lehetővé 
tették, hogy a díjazottak részére az ünnepség részeként 
a lakóhelyének Polgármestere, Képviselő- testülete is 
külön elismerésben részesítse ezzel erkölcsileg és anya-
gilag támogatva a településükön élő kiváló pályázók, 
díjazottak tevékenységét. Ezt a megtisztelő és felemelő 
„feladatot” Gyurina Mária Képviselőasszony látta el.

„Marianna, bár fonyódi lakos a népművészetéről híres 
szomszédos faluban Buzsákon nőtt fel, ez a kis somo-
gyi település jelenti számára a gyökereket. Családjában, 
ahogy a többi buzsáki családnál is, nemzedékről nemze-
dékre öröklődtek a buzsáki népművészet kincsei. Szü-
lei és nagyanyja példáját követve aktív tagja a Buzsáki 
Boszorkányos Néptánc Együttesnek. Az átélt élmények, 
érzések késztették arra, hogy a buzsáki táncokat egy 
csokorba összegyűjtse, felkutassa, bemutassa azokat a 
csoportokat, amelyek ezeknek a gyöngyszemeknek az 

átörökítésében felelősségteljesen részt vettek.” 2012 
óta dolgozik nálunk a Fonyódi Óvoda és Bölcsődé-
ben óvodapedagógusként, s vezeti nagy örömünkre az 
óvodai néptánccsoportot. Emellett részt vett a fonyódi 
Császár-Huszár Hagyományőrző gyermekcsapat műso-
raiban a táncok betanításában is. Büszkeséggel tölti el, 
hogy óvónő lehet, munkája során érték kudarcok, apró 
örömök, boldogság és megerősítés számára a gyermekek 
mosolya, öröme, a szülők, kis közösségünk elégedettsé-
ge, a számára idegen emberek elismerése. Gyermekkora 
óta kötődik a népszokáshoz, a hagyományőrzéshez, a 
néptánchoz, mint buzsáki születésű. Célja, hogy munká-
ja során megmutassa, közelebb vigye ezeket az értékeket 
az óvodás korosztályhoz, erősen hiszi, hogy azokat az 
értékeket, amit elődeink ránk hagytak, felelősséggel kell 
átörökítenünk a felnövekvő generációk számára.

A néprajzi jelentőségű értékőrző és - közvetítő tevé-
kenység eredményei a Néprajzi Múzeum Etnológiai Ar-
chívumát gazdagítják. Ezúton is gratulálunk Marianná-
nak!            Szántó Andrea

Gyermeknap az óvodában
Május utolsó 

péntekén, a szo-
kottnál is han-
gosabb volt az 
óvoda: megren-
dezésre került 
a hagyományos 

gyermeknap. A délelőtt folyamán az óvó nénik és dadus 
nénik az elmaradhatatlan homokvárépítéssel, ügyességi 
játékokkal várták a gyerekeket, majd a nap további ré-
szében csillámtetoválás, ugráló vár szórakoztatta a ki-
csiket, nagyokat és a testvéreket. Nem maradhatott el a 
fagyi sem, melyet ismét a bélatelepi Nosztalgia Fagylal-
tozó ajánlotta fel az óvodásoknak és a bölcsődéseknek 
a gyermekek legnagyobb örömére. A felhőtlen szóra-
kozás mellett kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek 
biztonságát, balesetek megelőzését, ezért a rendőrök is-

mét ellátogattak hozzánk, s játékos módon hívták fel a 
figyelmet a biztonságos közlekedésre. A gyermekek be-
ülhettek a rendőrautóba, szirénázhattak, kipróbálhatták a 
mikrofont is. Azt is megtanulták, hogy a rendőrök értünk 
vannak, bátran fordulhatunk hozzájuk, ha szükséges, se-
gítségért. Ennek a napnak a „fénypontja” a Buzsáki Bo-
szorkányos Néptánc Együttes táncbemutatója volt, őket 
kísérte citerán Magyar Gyuri bácsi. Gyuri bácsi szeretet-
tel, türelemmel, a maga szerény módján ismertette meg 
a gyerekeket a hangszerrel. Az ovisok kedvükre bekap-
csolódhattak egy-egy népi táncba, kipróbálhatták a lá-
nyok, hogy hogyan kell az üveget a fejükön tartani és 
úgy táncolni, a fiúk pedig a bottal ismerkedhettek. 

Ezúton köszönjük, a gyermekek nevében minden ked-
ves közreműködőnek, hogy hozzájárultak a gyermekna-
punk színvonalas lebonyolításához.                 

Szántó Andrea
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Könyv - olvasás - kultúra
A fonyódi könyvtár, a Kulturális Központ legna-

gyobb, s talán legcsendesebb helye. Létrejötte óta ez 
a harmadik helyszín, amely biztosítja az intézmény 
működését.

Egy könyvtárnak mindig ugyanaz az alapvető funk-
ciója: olvasnivalót kell biztosítania. Szakirányút, szó-
rakoztatót, tájékoztatót, vagy tanító jellegűt, a külön-
böző korosztály legváltozatosabb igényeit figyelembe 
véve. Az újdonságok beszerzésekor –természetesen- 
figyelembe vesszük olvasóink kívánságait.

Az idei évtől tekintettel vagyunk a nyaraló vendé-
gek szezon-idei itt tartózkodására, s számukra a be-
iratkozási díjat, ehhez igazodva csökkentettük. A köl-
csönzés mellett közel száz féle hírlap, illetve folyóirat 
olvasására van lehetőség, a kényelmes kialakítású 
olvasósarokban. Az intézményben a wi-fi jó lefedett-
séggel, díjmentesen használható. Ha igény adódik, 
munkatársaink minden látogató számára segítenek 
személyre szabott olvasnivalót választani.

Bár a Balaton, a nyár és a programok talán telítetté 

is teszik a fonyódi nyarat, de legyen időnk olvasni! 
Jóllehet olvashatunk könyvet e-könyv formában, az 
alkalmazások segítségével okostelefonon, tableten is, 
de közel sem bír olyan népszerűséggel, mint egy iga-
zi, kezünkbe vehető könyv. Mert egy jó könyv mindig 
élmény. Élmény megfogni, belelapozni, elolvasni egy 
részét vagy az egész könyvet, ami a könyvespolcról 
bármikor levehető.

Jöjjenek el könyvtárunkba, böngésszenek, kölcsö-
nözzenek, olvassanak!          Ellenberger Ildikó

Iskolánk a Köz-
nevelés az iskolá-
ban című pályázat 
Partnerség és háló-
zatosodás moduljá-
ban vesz részt idén 
tavasszal. A modul 
a szülőket, a civil 
szervezeteket sze-
retné közelíteni az 
iskolához, közöttük 
tartós együttműkö-

dést kíván  kialakítani.  Mivel az is célunk volt, hogy 
a gyerekek közösségi aktivitását erősítsük, a nyolcadik 
osztályosok egy akadályversenyt szerveztek a szülők, 
a cserkészek és a polgárőrök közreműködésével. A fel-
adatok a török korba röpítették a résztvevőket. A szer-
vezők ezzel a bevezető szöveggel indították útnak a 
csapatokat: „Az 1550-es években járunk a Balaton déli 
partjánál. Épségben áll a fonyódi palánkvár, a Fácános 
vár. A vár védői bármikor számíthatnak török támadás-
ra. Az élet viszont ilyenkor sem áll meg. A pásztorok 
a legelőre hajtják az állatokat, a halászok piacra való 
után kutatnak, és a vár környékén talicskában hordják 
az építőanyagot a sérült falak javítására. A vitézek és 
íjászok is gyakorolják mesterségüket, a kémek az erdő 
mélyén lopakodnak, és lesik a török csapatokat, az el-

szánt kalandorok pedig a nemes fonyódi család elrejtett 
kincse után kutatnak. A mai akadályverseny során ki-
derül, hogyan állnátok meg helyeteket a középkorban. 
Adjatok bele mindent, hiszen Palonai Magyar Bálint-
nak szüksége van a segítségetekre. Nagyon reméljük, 
hogy a verseny végére tehetséges és tapasztalt vitézt 
faragunk belőletek. Sok sikert a csapatoknak, győzzön 
a legjobb!”

Egy ötödikes így ír a programról:
Iskolánkban akadályversenyt rendeztek. Az izgalmas 

és érdekes feladatok mindenkinek örömet szereztek. A 
kicsik és a nagyok megmutathatták társaiknak képes-
ségeiket. Okosak, sportosak, katonásak és művészek 
is lehettek, lenyűgözhették egymást és az állomásve-
zetőket. A játékokkal a nyolcadikosok arra akarták rá-
vezetni a diákokat, hogy legyenek figyelmesek és segí-
tőkészek egymással. A program után eredményhirdetés 
következett. Vidám nap volt számomra, sok élménnyel 
gazdagodtam.

Májusban a közösségi eseményt népszerűsítő, fi-
gyelemfelkeltő flashmobot szerveztek a gyerekek. 
Egy dallal és két tánccal lepték meg a közönséget. Az 
eseményről videofelvétel készült, amely a Flashmob 
2015. Fonyód címen a youtube videomegosztón meg-
tekinthető.

Bán Zsófia, Lőrincz Laura, Fekete Györgyi

Tavaszi programok az iskolában
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Alapszolgáltatási Központ
„Soha ne hagyd az 

agyadat pihenni
A pihenő agy az Ör-

dög műhelye
Az Ördög neve: 

ALCHEIMER…”

Programjainkkal, 
kirándulás terveink-

kel melyek folyamatosak, mindent megteszünk, hogy 
el tudjuk kerülni ezt a családtagok számára még nehe-
zebben viselhető kórt.

Az időjárás miatt halasztódott legnagyobb élmé-
nyünk, de a vártnál is jobban is sikerült Madarász 
Judit cukrászdájában, Balatonlellén voltunk. A fagy-
laltozást, süteményezést még sokáig emlegettük. A 
családias hangulatú környezetben, nagyon jól éreztük 
magunkat. Köszönjük szépen a kedves közvetlen ki-
szolgálást.

Győri Csabának és a neve elhallgatását kérő, me-
gyénkben lévő kertésznek is köszönjük a mikrokör-
nyezetünket széppé tévő sok - sok ajándékként kapott 
virágot.

Az otthonban lévő elmúlt évek aktív tevékenységek 
tovatűntek, az évek elszálltak a szellemi frissesség is 
alábbhagyott, mivel a sok súlyos betegség, a nehéz 
mozgás, idős kor, fizikai-lelki fájdalmak, álmatlan-
ság, gyengénlátás, nagyothallás, depresszió, magány, 
gyász… szinte kivétel nélkül minden ellátottunk éle-
tét nehezíti, ezért minden bent töltött óra hangulatával 
igyekszünk feledtetni a gondjaikat, bajaikat.

Az idei nyárra színes programokkal készülünk el-
látottaink számára. Különböző kirándulásokat szer-
vezünk a környéken, mely nem csak a látnivalókat, 
de gasztronómiai kirándulásokat foglal magába és jó 
hangulatot eredményeznek. 

Május hónapban igazi kuriózumnak számított a 
fonyódi művelődési központban Müller Péter, József 
Attila-díjas író, dramaturg, forgatókönyvíró, előadó. 
A hazai populáris-ezoterikus irodalom egyik legis-
mertebb alakjának előadása.

Az ő gondolatával szeretnénk zárni cikkünket.
„Ne félj az öregedéstől. A fejlődés végtelen. És az 

emberben lévő szellem örökké fiatal, és teremt, alkot 
és él, és örökké élni is akar.”                                                             

Muskó Zoltánné, Papp Adrienn

Az Alapfokú Művészeti Iskola hírei, eredményei
A tanév legzsúfoltabb hónapja a május, a mi szá-

munkra is bőven tartogatott feladatokat, izgalmakat, 
programokat. Az év végi nyilvános vizsgahangver-
senyek mellett sor került  a tanév utolsó koncertjére 
a városi Kulturális Központban. A nagy sikerű este 
legszebb, szívet melengető percei most érettségiző 
növendékeink utolsó fellépése volt. Sinka Boglárka, 
Mezriczky Zoltán, Paczolai Péter és Konkoly Kristóf 
az érettségi szünetben is rendszeresen gyakoroltak a 
hangszerükön, hetente többször jöttek próbálni a ze-
neiskolába, példát mutatva kisebb társaiknak kitartás-
ból, szorgalomból, zeneszeretetből. A hangverseny 
után – a Fonyód Konyha Kft. jóvoltából – finom sü-
temények mellett tudtunk beszélgetni a fellépőkkel, 
szülőkkel, vendégekkel. 

Májusi versenyeredményeink:
Regionális Kamarazenei Verseny – Balatonalmádi
Arany minősítés: Rákóczi Gréta és Kemény Zsom-

bor (zongora négykezes), felkészítő tanár: Schweitzer 
Jolán

Ezüst minősítés: Fuvola együttes, felkészítő tanár: 
Tóth Attila

XIII. Regionális Diákmuzsika Zenei Találkozó– 
Balatonszemes

Arany minősítés: Mezriczky Zoltán (gitár), felké-
szítő tanár: Kissné Poprádi Enikő

Kovács Lilianna (gitár), felkészítő tanár:   Kissné 
Poprádi Enikő

Csermely Csenge Jázmin (zongora), felkészítő ta-
nár: Takácsné Baja Erika

Ezüst minősítés: Havriló Eszter (zongora), felkészí-
tő tanár: Krishtop Pavel

Fuvola kvartett felkészítő tanár: Tóth Attila
Bronz minősítés: Czink Luca (trombita)   felkészítő 

tanár: Kiss Alfonz

Kissné Poprádi Enikő
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LIONS: Az előző év összegzése
Megtartottuk az 

egyik legfontosabb 
taggyűlésünket. A klu-
bunk a májusi taggyű-
lésén tárgyalja meg 
az előző év pénzügyi 
teljesítéseit, és ilyen-
kor van az éves tiszt-
újításunk is. Megtár-
gyaltuk, és elfogadtuk 
a 2014. évi Számviteli 

beszámolót, a mérleget, az eredmény kimutatást, és a köz-
hasznúsági jelentést. 2014 év folyamán 898 ezer forint 
támogatást osztottunk ki. A teljesség igénye nélkül: Zene-
iskola, Balaton Kollégium, Dévai Szent Ferenc Alapítvány, 
tovább tanulók, szemüveg vásárlás, étkezési díjtérítés, er-
dei iskolában való részvét, külföldi gyógykezelés, temetési 
segély, kályha vásárlás, stb. Évi eredmény 392 ezer Ft volt. 

Megtörtént a tisztújítás is. Új elnök Veégh Józsefné, aki 
csak egy évre vállalta a tisztséget. Két alelnököt válasz-
tottunk Slezákné Boda Gabriella, és Kovács Tiborné sze-
mélyében. Természetesen elnökségi tag maradt Bálint Le-
helné. A titkár és a kincstárnok maradt Fábián Lászlóné és 
Buni Attila.

Küldötteket választottunk a május 30-i Konvencióra, 
ahova két főt küldhetünk. Bálint Lehelné és Kovács Tibor-
né képviseli a klubot.

A „Mozdulj” Egyesülettel közösen szervezett Esély-
egyenlőségi Gálán Dr. Molnár Beáta - Tarcsay György vett 
részt, melyet 50.000.-Ft-tal támogattunk.

A fonyódi gyermeknapi rendezvényre 20.000.-Ft támo-
gatást adtunk. Egy tanulót 30.000 Ft-tal támogattunk. Az 
erdei iskolai részvételét két tanulónak fizettük be, egyen-
ként 20-20 ezer forintot.

Ott voltunk a gyermeknapi rendezvényen, ahol ingyene-
sen játékokat adományoztunk.   Fábián Lászlóné

A Mátyás Király Gimnázium sporteredményei: 
(az iskola testnevelő tanárai : Bors Éva, Fazekas Mónika, 
Erdei Barnabás, Lehel László )
Duatlon:
Visnyei Adrienn: megyei 1., országos 11. (B. kategória)
Szerdahelyi Szonja: megyei 2., országos 4.
Pintér Rebeka: megyei 3., országos 20.
Simon Szimonetta: megyei 2., országos 12.
Kutasy Kamilla: megyei 4., országos 11.
Bujdosó Ferenc: megyei 1.
Szabadkai Mikós: megyei 3., országos 20.
Hosszú távú úszás (10 km-es távon)
Csötönyi Orsolya: 2. helyezés
Szalay Szabolcs: 2. helyezés
Unihoki floorball
Diákolimpia elődöntő: 1. helyezés
Országos döntő: 2. helyezés
Csapat tagjai: Pintér Rebeka, Szerdahelyi Szonja, Kötél 
Dorottya, Tóth Dorottya, Horváth Klaudia
24 órás úszóverseny váltóban:
Szalay Szabolcs, Csötönyi Orsolya: 1. helyezés
Megyei mezei futóverseny:
Bujdosó Ferenc: megyei 1.
Szabadkai Miklós: megyei 2., országos 25.
Szerdahelyi Szonja: megyei 2., országos 11.
Pintér Rebeka: megyei 3., országos 32.
Simon Szimonetta: megyei 4., országos 32.
Kutasy Kamilla: megyei 5., országos 44.
Visnyei Adrienn: megyei 12., országos 55.

Leány csapat: megyei 1., országos 3.
Megyei atlétika pályabajnokság
Varga Máté: súlylökés 3. helyezés
Szerdahelyi Szonja: 1500 m 2. helyezés, 3000 m 2. he-
lyezés
Pintér Rebeka: 1500 m 3. helyezés, 3000 m 3. helyezés
Simon Szimonetta: 1500 m 4. helyezés, 3000 m 4. helye-
zés
Kutasy Kamilla: 1500 m 5. helyezés, 3000 m 5. helyezés
Bujdosó Ferenc: 1500 m 1. helyezés
Szűcs Kristóf: távolugrás 4. helyezés
„Keszthelyi Kilométerek” Nemzetközi Félmaratoni fu-
tóverseny:
Félmaraton egyéni ,18 év alattiak: Lehel Blanka: 1. he-
lyezés
Félmaraton váló: Orbán-Teveli Tekla - Bors Éva:11. he-
lyezés (Mátyás Király Gimnázium tanárai)
Kerékpár diákolimpia döntő:
Visnyei Adrienn: 2. helyezés (országúti időfutam), 3. he-
lyezés (országúti mezőnyverseny), 2. helyezés (összetett)
Tenisz:
VI. korcsoport: fiú országos döntőbe jutottak: Szalay Sza-
bolcs, Péterfai Marcell
Kézilabda: Diákolimpia megyei döntő leány: 4. helyezés
Csapat tagjai: Kelemen Anett, Göncz Emma, Tóth Leona, 
Schmall Petra, Schmall Lídia, Molnár Adrienn, Kerékjártó 
Rita, Sipos Réka, Hamuth Lili, Hornyák Bernadett, Kuti 
Bettina, Fehér Tímea, Kovács Kamilla, Kiss Adrienn

Lehel László

A Gimnázium tanulóinak 2014/15-ös sporteredményei
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2015. május harmadikán tettük meg a Balatonaka-
rattya- Fonyódliget távot. Már régóta terveztem, hogy 
átevezem a Balatont hosszában. Erre az erőpróbára egy 
szemerkélő esővel induló vasárnap került sor Molnár 
Gábor sporttársammal.

 Balatonakarattyáról 8:20-kor startoltunk, bízva, 
hogy az enyhén lengedező keleti szellő és a szemer-
kélő eső később jobbra fordul és végig tudjuk evezni  
Keszthelyig a kitűzött távot. Siófokra a tíz órai harang-
szóra értünk oda. A következő megálló Balatonföldvár 
volt, ahova pont délben érkeztünk . A harmadik meg-
álló pedig a balatonszemesi kikötő lett, ezeken a meg-
állóhelyeken 30-30 percet pihentünk. Balatonboglártól 
északira forduló erősödő szél és egyre nagyobb hullá-
mok nehezítették a haladást. Fonyódligetnél 16:20- kor 
megálltunk, nem kockáztattunk tovább. Úgy gondol-

tuk, hogy az eddig megtett 
54 km is figyelemre méltó 
táv. Kellemesen elfáradva 
szálltunk ki a hajókból.

A túra adatai
Táv:  54 km
Indulásától az érkezésig: 

8 óra 
Evezéssel eltöltött idő: 6 

óra 26 perc
Átlagsebesség:  8,4 km/h 
Hajótípusok:
Epic V10 Sport- surfski
Pörnyeszi Partner- ten-

geri kajak
Konkoly Imre

Eveztünk egy maratoni távot!

FODE: Floorball és unihoki a 2014/2015-ös szezonban

A 2014/15-ös szezonnak több korcsoport is ne-
kivágott. Nagy erőkkel folyt a felkészülés. Tarcsay 
György az I.korcsoport lány, III. kcs. lány és a III. 
kcs. fiú csapatokat készítette fel. George Chatzichara-
lampous a IV. kcs. lány csapattal és a gimnázium fiú 
és lány csapataival foglalkozott. A II. kcs. lány és II. 
kcs. fiú csapatokat Kolozs László edzette.

A kemény munkának meg is lett az eredménye. 
Több csapat is részt vett a floorball és az unihoki or-
szágos elődöntőjén és döntőjén. A versenyek Komá-
romban, Érden, Pakson, Kecskeméten és Fonyódon 
voltak megrendezve. Ismét lebonyolítottuk a már ha-
gyománnyá váló Péntek Emil Emléktornát, ahol na-
gyon szép eredmények születtek. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a FONYTON se-
gítségét és támogatását, hiszen nélkülük a gyerekek 
nem tudtak volna a helyszínekre utazni, ugyanakkor 
Baláti Ferencnek is szeretnénk köszönetet mondani, 
hogy a gyerekek utazását megszervezte és kivitelezte. 
Köszönet továbbá a Fonyódi Ásványvíz Kft-nek és a 
Fábián Pékségnek is támogatásukért!

Sikerekben gazdag évet zárt a Fonyódi Diáksport 
Egyesület. Gratulálok minden egyes sportolónak és 
kívánom, hogy jövőre is ilyen szép eredményeket ér-
jetek el!

Kolozs László

Karate
Május kilencedikén rendezték meg Budapesten a 

Nyílt Shito Ryu Országos Bajnokságot. A versenyen, 
ahol tizenkilenc klub több mint négyszáz versenyzője 
vállalta a megmérettetést, szép fonyódi siker szüle-
tett!

Fonyódi eredmény: 
Pék Fanni 

16-17 éves kata 6-4 kyu arany érem.
Szabó Iván
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Fonyódi Hírmondó

Nyári szezonra a fonyódi piacra németül jól beszélő, lehetőleg környékbeli 
alkalmazottat keresünk. Tel.: 06-30/384-1187; vagy 06-20/972-5209 

 
Jó állapotú, használt kerékpárt vásárolnék! Tel.:  06-20/522-9905

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

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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