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Döntött a képviselő- testület! - a 2014. február 6-i ülés összefoglalója

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és…
…elfogadta:

- az Önkormányzat 2014. évi költségvetését és meg-
emelte a szülési segély és a temetési segély összegét.

- Fonyód Város Önkormányzat egyes hulladékgaz-
dálkodási tárgyú rendeleteit a következő módosítá-
sokkal. Az ingatlanhasználó kérheti a közszolgáltatás 
szüneteltetését, amennyiben az ingatlant legalább 12 
hónapig folyamatosan nem használja és erről két ta-
núval hitelesített iratban nyilatkozik, és a szünetelte-
tés idejének végén, hosszabb időintervallum esetében 
legalább évente egyszer egész évet magába foglaló 
„nullás” közüzemi számlákkal (víz és villany) igazol-
ja, hogy az ingatlant egyáltalán nem használta.

- a Fonyódi Polgármesteri Hivatal átdolgozott 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

- a Fonyódi Múzeumi és Helytörténeti Egyesület 
2013. évi munkájáról és a múzeum működtetéséről 
készült beszámolóját

- az önkormányzati rendeletet az államháztartáson 
kívüli források átadásáról és átvételéről.

- a Fonyódi Kulturális Intézményeknek az előter-
jesztés mellékletét képező programtervét a 2014. évi

 városi kulturális programokról.
- Fonyód Város Önkormányzatának 2014. évi Köz-

beszerzési Tervét.
Kinyilvánította, hogy a tulajdonában lévő víziközmű 
vagyont kizárólag térítés ellenében, vagy ingatlancse-
re útján, vagyonvesztés nélkül kívánja átadni a Ma-
gyar Állam javára.

A testület következő rendes ülése február 27-én, 
csütörtökön lesz a városháza nagytermében. A testü-
leti ülés teljes anyaga megtekinthető a www.fonyod.
hu weboldalon.   Szőcs Mihályné

Megszülettünk!

Gyermek neve: Steiner Ferdinánd
Született: 2014.01.19. 

Anyja neve: Dr. Molnár Annamária
Apja neve: Steiner Csaba Dezső

Gyermek neve: Molnár Bálint Dávid
Született: 2014.01.10.

Anyja neve: Eberhardt Annamária
Apja neve: Molnár Róbert

Gyermek neve: Muskó Zente 
Született: 2014.01.14.

Anyja neve: Torma Orsolya
Apja neve: Muskó Zoltán

Gyermek neve: Vincze Dóra 
Született: 2014.02.02.

Anyja neve: Szuroviák Zsuzsanna
Apja neve: Vincze Zsolt
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A Somogy Megyei Önkormányzat Területfej-
lesztési Bizottságának ülésén elhangzott, hogy a 
Fonyódi Önkormányzatnál nagyon sok pályázat 
van folyamatban. Milyen jelentős pályázatai van-
nak jelenleg a városnak?

 Polgármester: Fonyód egy eléggé elmaradott hely-
zetben volt a többi településhez képest. Ezt a pénz-
ügyi és gazdasági elmaradást igyekszünk behozni 
pályázatokból. Jelenleg huszonegy pályázata van fo-
lyamatban Fonyódnak. Ezek közül a legjelentősebb a 
város központ fejlesztés. Ennek része volt a szabad-
téri színpad, a Bacsák tér, a Hunyadi utcai játszótér, 
a Pátria ABC mögötti parkoló felújítása, valamint 
az új Kulturális Központ. Ezek mellett jelentős volt 
még a gimnáziumi konyha felújítás, ennek jelenleg a 
pénzügyi elszámolása folyik már. Aztán van egy la-
borfejlesztési pályázat, ami a Gimnáziumnak fizika és 
kémia labor fejlesztése. Az Árpád parton volt egy part 
védőmű felújítás. Az egyik legnagyobb idei fejleszté-
sünk a Sándor telepi strandnak az átalakítása, ami egy 
közel 200 méter hosszú fövenypart megépítését jelen-
ti, játszóterek épülnek, sétányok, bejárat és egy nagy 
parkoló épül elé.  Reméljük, hogy elkészül a kripta 
villa felújítása is az idén nyárra. Továbbá a Bélatelepi 
kikötőnek lesz egy 120 férőhelyre való bővítése, ami 
a vitorlás és a horgász turizmust erősíti.

Vannak döntésre váró projektjeink is. Ilyenek pél-
dául a Gimnáziumnak és a Kollégiumnak energeti-
kai pályázata, ami a rezsicsökkentés jegyében zajlik, 
hiszen jóval kevesebb fűtés- és villanyszámlát kell 
majd fizetnünk a korszerűsítés hatására. Döntésre vár 
az óvoda és az iskola energetikai pályázata is. Eb-
ben szerepel a teljes hőszigetelés, nyílászáró cserék, 
fűtéskorszerűsítés, villamos energetikai-napelemes 

rendszer. 
A projektekkel kapcsolatos szabályozások és elő-

írások inkább nehezítik, vagy könnyítik a pályáza-
tok lebonyolítását?

Polgármester: Ne felejtsük el, hogy itt uniós pén-
zekről van szó. Sokkal nehezebb ezeknek a projek-
teknek a kezelése, mindennek szigorú szabályozása 
van. Az egyik ilyen szabályozás a közbeszerzés. Az 
eljárás nagyon lassítja és bonyolítja a feladatokat. 
Ebből kifolyólag nehéz is egy – egy közbeszerzést 
lefolytatni. Többek között, amikor felszámolás alá 
került a város központ rehabilitációs pályázatnak a 
nyertese, háromszor kellett közbeszerzést lefolytatni. 
Nem értették az emberek, miért nem halad fél évig az 
építkezés, de sajnos, addig, amíg a közbeszerzés nem 
zárult le, nem támadja meg senki, a döntő bizottság is 
jóváhagyja, ez több hónapot vesz igénybe. 

Sokan kifogásolják, hogy a fonyódi beruházáso-
kat nem helyi vállalkozók végzik. Ezek szerint a 
közbeszerzési törvény meghatározza azt, hogy mi-
lyen vállalkozók végezhetik az adott munkát?

Polgármester: Nagyon szeretnénk, ha fonyódi vál-
lalkozók dolgoznának a beruházásainkon, hiszen itt 
van a Gimnázium konyha beruházásnak a példája, 
amit fonyódi vállalkozók végeztek, nagyon jó áron, 
nagyon jó minőségben és határidőre sikerült mindent 
elvégezni. Sajnos azonban a pályázatoknál egybeszá-
mítás van, ami azt jelenti, hogy egy 4-500 milliós pá-
lyázatot egybe kell kezelni. 150 millió Ft fölött nyílt 
eljárást, közbeszerzést kell kiírni. Komoly fedezetet, 
referenciát kell biztosítani és utófinanszírozottak ezek 
a pályázatok. Tehát 4-500 milliós referenciával, biz-
tosítékkal, bank garanciával nem nagyon rendelkez-
nek fonyódi vállalkozások, de arra törekszünk, hogy 
alvállalkozóként fonyódiakat vonjanak be.

folytatás a következő oldalon!

Önkormányzati pályázatok lebonyolítása
Megkérdeztük a Polgármestert
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Megkezdődött a turisztikai információs pont 
átépítése

Ahogy a város honlapján január 21-én megjelent, 
és Önök is tapasztalhatták, megkezdődtek az átépíté-
si munkálatok a vasúti aluljáró Dísz téri lépcsőjénél, 
ezért az Áruház felőli kijáratot lezártuk.

A Fonyódi Turisztikai Egyesület a tavalyi év során 
kötött 2+5 évre szóló bérleti szerződést Fonyód Város 
Önkormányzatával, melynek értelmében az aluljáró 
felépítményében található üzlethelyiséget a DDOP-
2-1-3/C-12-2012-0001 azonosító számú pályázati 
projekt finanszírozásában felújítja, majd azt követően 
ott Turisztikai Információs Pontot és Ajándékboltot 
alakít ki és üzemeltet.

A felújítás során egy raktár- és egy mosdóhe-
lyiséggel bővül az épület, a belső teret pedig 
egybenyitottuk. Az épület északi falára új 
nyílászáró kerül, amelyen keresztül vendége-
ink és vásárlóink számára is lehetővé tesszük a 
belépést az információs irodába. Ezáltal az idei 
nyári szezonban már kényelmesebben, nyu-
godtabb, szebb és tisztább körülmények között 
kaphatnak információt a betérők városunkról, 
látnivalóinkról, különböző eseményekről, 
valamint válogathatnak az üzlet kínálatában 
szereplő fonyódi ajándéktárgyak és helyi ter-
mékek között.

Az épület külső falán médiafelületet al-
akítunk ki, amelyen keresztül a nap 24 órájában tu-
dunk majd tájékoztatást nyújtani.

A felújítás során az épület új tetőszerkezetet is 
kap, melyben elhelyezésre kerül az egykori Zenepa-
godában található harangjáték.

Az átalakításnak köszönhetően nemcsak vendége-
ink részére fogunk magasabb minőségű kiszolgálást 
biztosítani, hanem munkatársaink számára is szín-
vonalasabb munkakörülményeket teremtünk.

Az építkezés ideje alatti kellemetlenségekért 
türelmüket és megértésüket kérjük.

Soltész Berta

Sokszor lehet hallani arról a problémáról, hogy 
vannak bizonyos projektek, ahol problémák van-
nak a kivitelezővel. Miért nem cserélnek ilyenkor 
kivitelezőt?

Polgármester: Az eljárási szabályok ilyenkor is be-
határolják, mit lehet tenni. Sok mindent mérlegelni 
kell. Ha „elzavarjuk” a kivitelezőt, abban az esetben 
újra ki kell írni a közbeszerzést, az maga 2-3 hóna-
pos eljárás, ebben az esetben általában megtámadja 
az, akit „elzavartunk”, tehát újabb eljárásokat kell 
végigjárni. Ez akár fél év, vagy egy év is lehet. In-
kább ilyenkor elszenvedjük a 2-3 hónapos csúszást, 
és igyekszünk konszenzusra jutni a kivitelezővel.

Új ciklus kezdődik az Európai Uniós pályázatok-
ban is. 2014-2020 között kezdődik egy újabb fej-
lesztési időszak. Információink szerint Ön is tagja 
a Somogy Megyei Tervezéskoordinációs testület-
nek. Mit hozhat ez Fonyód számára.

Polgármester: Úgy gondolom, hogy az új pályázati 
forrás elosztásban jelentős szerepe lesz a megyéknek, 
hiszen az egyik fő feladatuk a területfejlesztés. Ezen 

belül pedig a járási térségközpontoknak lesz felada-
tuk a koordinálás, így Fonyódnak is. Az a meglátá-
som, hogy Fonyód térsége, a Balaton part körüli többi 
térséggel szemben, tehát Balatonfüred, Siófok, Keszt-
hellyel szemben jelentősen el van maradva. Ezért is 
fontos az, hogy a fonyódi térség minél több pénzt tud-
jon hozni a fejlődése érdekében a megyei pénzekből, 
illetve magából, a járási térségek fejlesztési költség-
vetéséből.       szerkesztőség
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Buzsáki származású, immár tizenöt éve Fonyódon élő, új ügyvezetője van a Fonyód Konyha Nonprofit Kft.-nek. 
Vendéglátós családból származik, szülei éttermet üzemeltetnek, ő pedig ezt a szakmát tanulta, majd dolgozott 
is benne. Diákként szakmai versenyeket nyert, munkája során bejárta Horvátországot és Angliát, betekintést 
nyerve ezzel más konyhai kultúrákba is. Szállodáktól, a’la carte éttermeken át jutott el a gyermekétkeztetésig.

Bemutatjuk: Iváncsicsné Perusza  Ditta 

Hogyan került a Gimnázium konyhájára?
- 2009-ben a Mátyás Király Gimnáziumban 

élelmezés vezetőt kerestek, ez a feladat új volt 
számomra, de belevágtam. A kezdeti nehézségek után 
szívügyem lett a gyermekétkeztetés. 2013 áprilisában 
Fonyód Város Önkormányzata megalapította a 
Fonyód Konyha Nonprofit Kft.-t, a városi konyha 
üzemeltetésére. Ennek lettem az ügyvezetője.   
Hogyan lehet széleskörű szakmai ismereteit a 
gyermekétkeztetésben kamatoztatni?

- Minden területnek meg van a maga szépsége, 
nehézsége és a kihívása is. Megszerzett szakmai 
tapasztalataimat leginkább a szervezésben tudom 
alkalmazni és abban, hogy próbálom a dolgozók és az 
étkezők szemléletét az üzemi konyhától a vendéglátó 
konyha felé vinni
A konyha környezete teljesen megújult. A 
működésben, a munkában történt-e változás?

- Amikor elkezdtünk dolgozni az új környezetben, 
akkor minden változást meg kellett szoknunk. Át 
kellett szerveznünk a munkákat, újra be kellett 
rendezkednünk. Nagyobb lehetőségek nyíltak meg 
előttünk, nem a körülmények határozzák meg, 
milyen menüt állítunk össze, hanem célzottan, 
a korcsoportoknak megfelelően főzünk. Sokkal 
bátrabban tervezhetünk. 
Vezetőként milyen elveket vall?

- Nagyszerű csapattal dolgozhatok együtt. Minden 
területen tapasztalt, jó szaktudású dolgozóink vannak, 
akik rendkívül lelkesek is. Tetszik nekik a konyha, 
könnyebben végzik munkájukat. Fontosnak is tartom, 

hogy   jól érez-
zék magukat 
nálunk, hiszen 
ez a munkáju-
kon is meglát-
szik. Nem csak 
a feladatokból 
r é s z e s ü l n e k , 
hanem a sike-
rek elismerésé-
ből is.
A megnyitó 
ü n n e p s é g e n 
e l h a n g z o t t , 
hogy a konyha 
nyit a lakosság 
felé is. Meny-
nyire keresik a 
konyhát a fonyódiak?

- Jó úton haladunk, egyre több a „külsős” vendégünk. 
Ez köszönhető annak is, hogy újra két menüt kínálunk, 
illetve híre ment a városban, hogy változatosak és 
finomak az ételeink.  Dicsérik a konyhánkat!
Rendezvényeknek is teret adhat a Fonyód Konyha 
Kft.?

- Esküvőre, bálra, üzleti vacsorára, álló fogadásra is 
van kapacitásunk. Az étteremben egyszerre százötven 
vendég tud leülni. Egy lakodalom megrendezése 
esetén a feldíszítés, átrendezés után is száz, százhúsz 
főnek tudunk kényelmes helyet biztosítani. 

szerkesztőség

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény ér-
telmében az önkormányzatnak fel kellett mondania az 
AVE Zöldfok Zrt-vel a hulladékgazdálkodással kap-
csolatos közszolgáltatási szerződését. 2014. január 1. 
napjától, kizárólag többségi állami, vagy önkormány-
zati tulajdonban lévő közszolgáltatóval lehet szerző-
dést kötni a hulladékelszállításával kapcsolatban. 

Fontos változás, hogy a fenti törvény értelmében a 
gazdálkodó szervezetek és intézmények is a közszol-
gáltatás keretein belül kötelesek a hulladékelszállítási 
szolgáltatást igénybe venni.

2014. január 1. napjától Fonyód városban a 
PELSO-KOM Kft szállítja el a hulladékot.

A közszolgáltató elérhetőségei: PELSO-KOM Kft 
(cím: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 1-3, telefonszám: 
85/530-076, 85/530-077, e-mail: info@pelsokom.hu, 
weboldal: www.pelsokom.hu) 

A hulladék elszállításának rendje döntő részben 
megegyezik a 2013. évivel. 

A kommunális hulladék továbbra is hétfői napo-
kon, illetve július 14. és augusztus 23. között hét-
főn és pénteken kerül elszállításra. 

Tájékoztató a hulladékgazdálkodásról

folytatás a következő oldalon!
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A zöldhulladékot március 5-én, március 26-án, áp-
rilis 23 – október 31-ig kéthetente, november 19-én, 
december 10-én szállítja a közszolgáltató. Zöldhulla-
dék elszállításakor legfeljebb 1 méternél nem hosz-
szabb ág és nyesedék kötegelve, falevél és kaszálék 
zsákolva, zsákonként maximum 25 kg súly betartásá-
val helyezhető ki.
Szelektív hulladék gyűjtése:
A szelektív hulladékot a közszolgáltató „házhozmenő 
zsákos” formában gyűjti be. A közszolgáltató az alábbi 
időpontokban az általuk biztosított, feliratos zsákban 
gyűjtött szelektív hulladékot (papír, műanyag, italos 
doboz) az ingatlanok elől szállítja el. A megtelt 
 

zsákokért cserezsákot biztosít a közszolgáltató. 
Nem lehet kihelyezni üveget, cserepet, olaj- és 
zsírmaradványt, ételmaradékot, háztartási szemétet, 
zöldhulladékot.
Szállítási napok:
Március 5, április 2, április 30, május 28, június 11, 
június 25, július 9, július 23, augusztus 6, augusztus 
20, szeptember 17, október 15, november 12, 
december 10. 
Kérjük, folyamatosan figyeljék a www.fonyod.hu 
weboldalt, a Fonyódi Hírmondót, valamint kér-
dezzenek a hulladékszállítással kapcsolatban az 
info@fonyod.hu e-mail címen! 

Fonyód Város Önkormányzata

Hulladékszállítási naptár 2014
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A 2013-2014 tanévtől a fonyódi általános 
iskolában, az első osztályban bevezetésre került a hit- 
és erkölcstan tanítása. Az első félév végén, a katolikus 
hittannal kapcsolatos gondolataimat szeretném 
megosztani az olvasókkal.

A tanítás az első osztályosok életkori 
sajátosságainak megfelelő tartalommal épült fel. Az 
adott témák a gyerekek mindennapi életéhez szorosan 
kapcsolódtak. A gyermeket életkorának megfelelően 
fokozatosan vezeti be a keresztény életbe. Jézus 
ábrázolása a tankönyvben és az órákon felébresztheti 
a gyerekekben az iránta való szeretetet és bizalmat. 
A tanítás a gyermekek érzelmi világára alapoz, 
nem feltételez istenélményt, de épít a kisgyermek 
nyitottságára, misztérium iránti fogékonyságára. 

A tanítással igyekszünk egészséges istenké-
pet tükrözni, mely a gyermek számára vonzó, és a 
hangsúlyt az egyetlen irgalmas Istenre helyezzük, aki 
szeret minket. Isten gondoskodik az emberről, bűneit 
megbocsátja, méltóságot ad neki, Jézus által gyerme-
kévé fogadja, a közösségben egymás iránti szeretetre 
hívja. Követtük az egyházi év ünnepeit, a gyerekek 
megismerhették a keresztséget és az Eucharisztiát. A 
felebaráti szeretet fontosságát emeltük ki (pl. őszin-

teség, lopás, hűség, élet védelme). A témák segítenek 
az imádság bemu-
tatásában.
A tanítást nagy-
ban segítette, 
hogy a szülők 
biztos hátteret 
adnak a gyermek 
tanításához, ne-
veléséhez. Öröm 
volt ezekkel a 
g y e r m e k e k k e l 
együtt dolgozni 
a félév folyamán, 
köszönet ezért a 
szülőknek, akik 
meghozták a dön-
tést, hogy gyer-
mekük katolikus 
hit- és erkölcstan 
oktatásban része-
süljön.

Marika néni, hitoktató

Katolikus hit- és erkölcstan

Seven Houses Gospel Choir & Band

Ha azt mondom Gospel, akkor az „Apáca show” 
(Sister Act) c. film; Woopi Goldberg színésznő fősze-
replésével és az „Oh, happy day” c. dal juthat az 
eszünkbe. Az 1992-ben bemutatott amerikai vígjáték 
zseniálisan rajzolja meg számunkra a Gospel műfa-
ját, lelkiségét. A gospel élet formáló, örömteli zene. 
Maga a gospel szó is evangéliumot, örömhírt jelent. 
A Seven Houses Gospel Choir & Band 2011 januárja 
óta működik Balatonbogláron, az Evangélikus Gyü-
lekezetben. A három év alatt több mint harminc kon-

certet adtunk templomokban, művelődési házakban, 
szabad téren. Kijutottunk Hamburgba és 2013 tava-
szán megjelent első cd lemezünk „Amazing” címmel. 
A Kórusunkban felekezeti és világnézeti hovatarto-
zástól függetlenül (!) éljük át Isten jelenlétét, örömét 
és élet formáló erejét. Folyamatosan várjuk a jelent-
kezőket - énekeseket, zenészeket- a Kórusunkba és a 
zenekarunkba is. Várunk Téged is! Hisszük, hogy ez 
a közös(s)ÉG megújíthat életeket, pozitív változáso-
kat hozhat személyes életünkbe, családjaink és váro-
saink számára is. Mi azt mondjuk, hogy mindenkinek 
van hangja és mindenki tud énekelni! Adj egy esélyt 
magadnak és gyere el egyik próbánkra! Várunk sze-
retettel minden kedden 17.45-től Balatonbogláron az 
Evangélikus templom gyülekezeti termében (Hétház 
u. 17.). További információt az info.evangelikus@
gmail.com e-mail címen és a +3620/8242797 tele-
fonszámon kaphatsz. Meghallgathatsz bennünket a 
Gyülekezetünk internetes oldalán, a www.erosvar.hu 
oldalon valamint YouTube zene megosztó csatornán. 
Barátsággal:

 Czöndör István és Gáspár Sándor
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„Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön se-
gítségem?” A Biblia egyik imádságának a szavai 
jutottak eszembe, amikor a tapolcai megálló után 
először láttam meg a Balaton túlpartján a fonyódi 
hegyeket. Izgalommal és várakozással indultam út-
nak, az új szolgálati helyemre, Fonyód és környé-
kére. Amikor a szemeim elé került – igaz még csak 
távolról – a hely ahová érkezni szándékoztam, hir-
telen megnyugvás töltötte el a szívemet. Nem csak 
a napsütötte táj szépsége miatt, hanem az imádság 
folytatása miatt is: „Segítségem az Úrtól jön, aki az 
eget és a földet alkotta.” Akkor az én imádságommá 
vált ez a néhány szó, amit azóta is sokszor elmond-
tam Istennek. Fél év távlatából bizonyságot tehetek, 

hogy meghallgatott és válaszolt: hogy hetenként is-
tentiszteletre, bibliaórára jöhetünk össze; hogy több 
mint hatvan gyermek jár a körzetünkben hittanórák-
ra; hogy látogatásaim alkalmával sok család várt nem 
csak nyitott ajtóval, hanem nyitott szívvel is; hogy 
számos vidám és tartalmas alkalomnak lehetett a 
gyülekezetünk házigazdája; hogy a bélatelepi Gyer-
mekotthon neveltjei közt szolgálhatok; mind az Isten 
segítsége által vált lehetségessé. Hálás vagyok Neki.

Miután kijött a nyomdából ez a lapszám, nemso-
kára kezdődik nagyböjt, amely Húsvét ünnepére 
készít fel. Benne Nagypéntek szomorú, ám mégis 
dicsőséges napjára, Jézus halálára emlékezünk. A 
Golgotán, azaz a Koponyák-hegyén végezték ki, az 
ókor legkíméletlenebb eszközével, a keresztre fe-
szítéssel. Jézus Krisztus ártatlan volt mégis önként 
vállalta a halált értünk. Ezért lehet a Golgota-he-
gye az, ahová mindannyian felnézhetünk és vár-
hatjuk segítségünket. Jézus Krisztus a megoldás a 
problémáinkra, kérdéseinkre, izgalmainkra. Lehet, 
hogy titoknak látszik előttünk, hogyan lehetséges 
ez, de mégis bizonyossá válhat, ha hittel keressük 
Őt. Neki hatalma van, hogy újjá tegye életünket. 

Miklósi H. Koppány

Képek: A fonyódi hegyek

Molnár Csilla 45 éves lenne!
Január 20-án lett volna 45 éves Molnár Csilla An-

drea, az első magyar szépségkirálynő. A fonyódi 
lány 1969. január 20-án született Kaposváron. 1985 
tavaszán nevezett a versenybe. Az elődöntőn holt-
versenyben lett első, a középdöntőn 4., majd 1985. 
október 5-én  a Budapest Kongresszusi Központban 
megrendezett döntőn nyerte el a Magyarország Szépe 
címet és a koronát. 1986. február 28-án Máltán, a 
Miss Európa szépségversenyen 3. helyezést ért el.

A tragikus sorsú lány a verseny után elhagyta a fo-
nyódi Karikás Frigyes Gimnáziumot, és magántanuló 
lett, királynői kötelezettségei miatt. 1986. július 10-én 
szenderült örök álomba a Királylány. Szülei házában 
halálos adag gyógyszert vett be, és már nem tudták 
megmenteni az életét. A tragédia miatt az 1986-os 
szépségversenyt a középdöntőnél leállították, és 1989-
ig nem is rendeztek hazánkban ilyen vetélkedést.

Emlékét több műalkotás is őrzi: kaposvári sírem-
lékét Melocco Miklós szobrászművész készítette. 
Gazsó L. Ferenc és Zelei Miklós 1986-ban megjelent 
Szépséghibák című könyve; Friderikusz Sándor Isten, 

óvd a királynőt! című, 
1987-ben megjelent 
riportregénye; Dér An-
drás és Hartai Lász-
ló Szépleányok című 
dokumentumfilmje. 

Molnár Csilla alak-
ját két dal is őrzi: az 
Első Emelet együttes 
A szépek szépe bal-
ladája című szá-
ma, 1990-ben pedig 
Menyhárt János zené-
jével és Miklós Tibor 
szövegével Homonyik Sándor előadásában csendült 
fel az Álmodj, királylány című slágerré vált dal.

Pauer Gyula szobrász nem sokkal a 
szépségverseny után az első néhány hely-
ezettről – köztük Csilláról – Szépségminták cím-
mel gipszlenyomatokat készített. Ezek Sopron-
ban, a Körmendi Galériában tekinthetők meg.

szerkesztőség
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Fonyódi Kistérség 
Egészségfejlesztő és Életmódprogram

SZÁSZ LAJOS
Emlékére

Gyújtottunk ma este egy gyertyát, hogy ne tűnjön oly sivárnak a fonyódi 
hegy, Nélküled. Mert ritka az igaz barát, s most eggyel kevesebb.
Hát még az olyan, aki viharban is a vidám  pöffökre vadászik!
Mint amilyen Te vagy! Mert most is itt vagy, hisz előttünk 
mosolyod, fülünkben kacajod, és lelkünkben örök optimizmusod.
Bár tudnánk, merre hajózol, könnyebb lenne szívünk, de Te most biztos jót 
kuncogsz ezen! Nem szép dolog, de megbocsátjuk… amikor újra találkozunk.  

 Fonyódi Kormoránok Vitorlás Egyesület

Az Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód 2012-
ben pályázatot nyújtott be az „Egészségre nevelő 
és szemléletformáló életmódprogramok a kistérsé-
gekben” című kiírásra, melyre 2013-ban közel 125 
millió Ft uniós támogatást nyert el. A projektünkkel 
létrehoztuk az Egészségfejlesztési Irodát (EFI) - 
egészségfejlesztési programokat indítottunk, segítve 
az itt élő emberek egészségtudatos magatartásának 
kialakulását, megerősödését.

Szakrendelőnkben egy új egészségfejlesztési egy-
ség került kialakításra, korszerű eszközökkel felsze-
relt tornateremmel, klubhelyiséggel és rendelővel. 
Irodánk 2013 novemberétől működik a gyógyinté-
zet épületében, ahol munkatársaink várják az érdek-
lődőket. 

Személyre szabott életmódváltó programokat bizto-
sítunk az EFI leendő kliensei részére. Számos élet-
mód- és mozgásprogramot, klubfoglalkozást szerve-
zünk az érdeklődök számára. Havi 2-3 alkalommal 
működik Szív- és Cukorbeteg Klubunk, melyen 
előadásokat hallgathatnak, tornafoglalkozásokon ve-
hetnek részt. „Ráktérítő Klubunk” az onkológiai be-
tegségekről szól, mely havonta kétszer várja az érdek-
lődőket. Februártól újraindul a Kontroll Klub, mely a 
szenvedélybetegségekről szól. Hetente több alkalom-
mal jóga- és tornafoglalkozást is tartunk.  

Idén tavasztól szűréssel egybekötött Egészségnapok 
megrendezését tervezzük számos érdekes program-
mal kiegészülve (balesetmegelőzés, elsősegélynyúj-
tás) a volt Fonyódi kistérség valamennyi településére, 
melyről időben értesülnek a lakosok a háziorvosok 
közreműködésével.

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházzal 
együttműködve folytatjuk a komplex módon végzett 
népegészségügyi szűrőprogramot a 45-65 év közötti 
női lakosság körében.

A pályázat jelenleg a volt Fonyódi kistérség 18 év 
feletti lakosainak szól, de szeretnénk kiterjeszteni a 
programokat a jelenlegi Fonyódi járás területére.

Az Egészségfejlesztési Irodában munkanapokon 
8-15 óra között munkatársunk az alábbi témákban tud 
segíteni a hozzá fordulókhoz: 

• egészséges életmódprogram-javaslat azoknak, 
akik valóban tenni szeretnének testi-lelki és 
szellemi egészségükért, jobb közérzetükért, ál-
lapotfelmérés, 

• életmód, étrendi és mozgás tanácsadás, 
• mozgás- és sport lehetőségekre figyelemfelhí-

vás (jóga, gerinctorna, vízilabda, víziaerobik, 
táncos egészségmegőrzés),

• tájékoztatás a klubfoglalkozásokról és az egyéb 
programokról. 

Programjainkról tájékozódhatnak az Egészségügyi 
Nonprofit Kft. – Fonyód épületében és a Dr. Török 
Sándor Egészségügyi Központ épületében elhelye-
zett szórólapokon, illetve a projekt Facebook oldalán 
(Egészségfejlesztési Iroda Fonyód néven)

az Egészségfejlesztési Iroda csapata



Fonyódi Hírmondó

FEBRUÁR
Újra lebeg, majd letelepszik a földre, 

végül elolvad a hó; 
csordul, utat váj. 

Megvillan a nap. Megvillan az ég. 
Megvillan a nap, hunyorint. 

S íme fehér hangján 
rábéget a nyáj odakint, 

tollát rázza felé s cserren már a veréb.

11

Itt a farsang!

A farsang zajos mulatságait egy ősi hiedelem hívta 
életre. A középkorban az emberek úgy hitték, hogy 
télen a Nap elgyengülése okozza a rövidebb nappalo-
kat, a hosszú éjszakákról viszont azt tartották, ilyen-
kor életre kelnek az ártó szellemek. Vigalommal, 
jelmezes karneváli felvonulással, boszorkánybábu 
elégetésével akarták elűzni ezeket a gonosz szelle-
meket. Egyes helyeken tüzes kereket görgettek, azt 
remélve, hogy a földi tűz segíteni tud a Napnak, hogy 
új erőre kapjon. Azért öl-
töztek ijesztő jelmezekbe, 
hogy elűzzék a halált, a 
rosszat és a hideget. A haj-
dani babonákat mára már 
elfeledték az emberek, ám 
a jelmezes, álarcos kar-
nevál, a bálok, a farsangi 
táncos mulatságok szoká-
sa napjainkig megmaradt.

Ki ne hallott volna még 
a Mohács környéki dél-
szlávok busójárásáról, és 
ki ne ismerné a farsangvasárnap, farsanghétfő, húsha-
gyókedd, és a zabáló-, torkos- vagy tobzódó-csütör-
tök fogalmát? A hamvazószerdával éppen csak meg-
kezdett böjtöt eleink egy napra megszakították, hogy 
a farsangi maradékot még elfogyaszthassák.

Gyermekeink nem ismerik már a farsanghoz kötődő 

népszokásokat. A dőre szóról legfeljebb egy bohém, 
könnyelmű, vidám fickó jut eszükbe, és véletlenül 
sem egy farsangi pantomimjáték. Pedig ahol húsha-
gyókedden megjelentek a dőrék, a jelmezbe öltözött, 
bekormozott, belisztezett arcú legények, igyekezett 
mindenki bezárni előttük az ajtaját, mert iszonyú fel-
fordulást vittek véghez. Ugyancsak ehhez a naphoz 
kötődik a Felvidéken a legények adománygyűjtő, jel-
mezes felvonulása, a bakkuszjárás, és a palócok köré-
ben ismert rabvágás is.

De nem csak a férfiaknak jutott ki a vígságból. Az 
asszonyfarsang jelentette az asszonyok számára azt 
az egyetlen alkalmat, amikor az egyébként szigorúan 
kötött élet-rendjüket pár órára elfeledhették, és mula-
tozással, tánccal tölthették ők is az idejüket, természe-
tesen csakis női társaságban. Mivel a paraszti életben 
a párválasztás és a házasságkötések ideje főleg erre az 
időszakra esett, a farsang alkalmat adott arra is, hogy 
tréfásan figyelmeztessék azokat, akiknek még nem 
kötötték be a fejét. Húshagyókedd éjszakájához kap-

csolódott az egyik érdekes 
szokás, a tuskóhúzás. A le-
gények ilyenkor egy nagy 
fatuskót vonszoltak végig 
a falun, s a megtréfált lány 
ajtaja előtt hagyták.

 Milyen kár, hogy nap-
jaink embere híján van a 
sokoldalúságnak, ötlet-
gazdagságnak, a közös-
ség szeretetének. Szomo-
rú nézni, miként válik az 
egykor vendégszeretetéről 

híres magyar unatkozó, önző fogyasztóvá, akinek rég 
nem számítanak már a gyökerei, aki csak a mának, a 
jelen hamis csillogásának él, miközben lassan elfeledi 
dicső múltját. Pedig múlt nélkül sivár csak a jelen, és 
nincsen jövő. 

Lévay Mária
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Programok február 22-től március 14-ig

Február 22. Szombat
Krizmanics Ágnes önálló kiállítása

Helyszín: Múzeum, 15:00 óra

Február 22. Szombat
Kövi Szabolcs Koncert

 Helyszín: Feng Shui Galéria 18:00 óra

Március 14. Péntek
Nemzeti ünnep, 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére 

Fonyód 25 éve város - ünnepség
 Helyszín: Gimnázium aula, 17:00 óra

Március 1. Szombat
Fonyódi Tavaszi Fesztivál megnyitó: III. Fonyódi télbúcsúztató

 

Helyszín: Vigadó tér, 14:00 óra

Február 28. Péntek
Csutor Lívia spirituális selyemfestő kiállítása

Helyszín: Feng Shui Galéria 18:00 óra

Február 25. Kedd

Kommunizmus áldozatainak emléknapja: Katona Csaba történész előadása
Helyszín: Kollégium 16:30 óra

Március 6. Csütörtök
Nőnapi előadás   

Helyszín: Könyvtár, 16:30 óra

Március 11. Kedd
Óvodások rajz és mesemondó versenye

Helyszín: Múzeum, 15:30 óra

Március 14. Péntek
Sirály Art csoportos kiállítása, Faültetés, fotókiállítás

Helyszín: Múzeum, 13:00 óra

Helyszínek:

Balaton Kollégium (Ady E. u. 1.); Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók Béla u. 3.); 
Könyvtár (Szent István u. 29.); Mátyás Király Gimnázium (Hunyadi J. u. 3.), Vigadó tér 

Március 10. Hétfő
R. Kárpáti Péter beszélget Bodrogi Gyula színművésszel

 Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra
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Generál kivitelezés
Asztalos-ács munkák
Gipszkartonszerelés
Modern belsőépítészet

•

"Ha újat épít vagy régit újít..."

építőipari és faipari kivitelező

Kólya Arnold

06-70/540-9402

www.konyha-pergola.com

kolyaarnold@gmail.com

Katolikus miserend

csak első pénteken 17:00 óra
Plébániatemplom

szombat 17:00 óra Plébániatemplom  

vasárnap
   9:15 óra Szent István templom
 11:00 óra Plébánia templom
 17:00 óra Plébánia templom
Gyerekmisék: 
Szombaton az esti szentmisék, 
a kövekező napokon:
 március 8., április 12.   
  

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Feb. 16.     9:30 óra
Márc. 2.    9:30 óra
Márc. 16.  9:30 óra
    protestáns templomban
   (József utca 21.)
Feb.  26. 16:00 óra, házi bibliaóra                   
  Schmidt Jánoséknál
  (Fonyód, Temető u. 44.)
Márc. 6. Protestáns Kulturális Est
dr. Simon Eszter: Természetvédelem,   
Fonyódi Múzeum, 18:00 óra.

Református
Istentiszteletek rendje

Feb. 16.  11:00 óra
Feb. 23.  11:00 óra
Márc. 2. 11:00 óra
Márc. 8. 18:00 óra
Márc. 9. 11:00 óra
Feb. 16.  11:00 óra

protestáns templomban
(József utca 21.)

Minden számontartott és leendő 
testvérünket is szerettel hívjuk a 

fenti alkamkara!
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V. Kolbászfesztivál
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A téli Balaton legnagyobb gasztronómiai rendezvé-
nyévé fejlődött Fonyódi Kolbászfesztivál idén is ki-
tűnő programokkal és kimagasló kulináris élménnyel 
várta a látogatókat.

A fesztivál - teret engedve a fejlődésnek - idén már 
három napon át várta a vendégeket. 

A rendezvény első napján a megnyitót követően 
vette kezdetét a program folyam.

A Zákányi Kálmán sportcsarnok előtt zajlott a ha-
gyományos látványdisznóvágás, miközben a csar-
nokban a Palonai Magyar Bálint Általános Iskola 
tanárai és diákjai versengtek egymással a tanár-diák 
kolbásztöltő verseny keretein belül.

Az este folyamán kiosztásra kerültek a szárazkol-
bász és pálinka verseny díjai is.

A fesztivál első napját a Jolly és Suzy duó koncertje 
zárta.

Szombaton a kolbásztöltő csapatok versenye volt. 
Összesen 35 csapat nevezését tudták elfogadni a szer-
vezők, voltak új csapatok is, de régi ismerősökkel is 
találkozhattunk.

A finom falatok készítése mellett a jótékonykodás 
volt a Kolbászfesztivál fő célja. A rendezvényen idén 
is „sztár kolbásztöltéssel” próbáltak minél több pénzt 
összegyűjteni a Fonyódi Mentőalapítvány javára. A 
kolbászkészítésben ismert emberek is részt vettek.

A verseny ideje alatt is egymást váltották a fellépők 
a színpadon, és az est zárásaként a Republic együttes 
kétórás, élő nagykoncertje töltötte meg csordultig a 
sportcsarnokot.

Vasárnap a sportcsarnokot elfoglalták a gyerekek és 
az ugrálóvárak, míg a csarnok előtt Bede Róbert , és 
Szőke András gasztro „só” ja várta a - még a harma-
dik napon is szépszámú - közönséget. 

Az elkészült ételt a szervezők elárverezték, ezzel is 
növelve a Mentőalapítványnak gyűjtött összeget.

A rendezvény elérte a legfontosabb kitűzött célt, 
összejött a pénz a Fonyódi Mentőalapítványnak a mo-
toros gennyszívó készülékre.- mondta Farkas Gábor a 
rendezvény egyik főszervezője.      

         szerkeszőség
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A mosószóda után már szándékosan kutatni kezdtem 
az alternatív mosó és tisztítószerek után. Így akadtam 
rá a mosódióra. A mosódió egy teljesen természetes, 
bőr- és környezetbarát növényi mosószer. A szappan-
fa-félék családjába tartozó Sapindus mukorossi ter-
mése. A dióhéjban lévő anyag, a saponin, egy kitűnő 
mosóerővel rendelkező természetes szappan, ami víz 
hatására enyhén habzani kezd és kioldódik a mosódió 
héjából.

• Környezetbarát: A mosódió egy természetes 
növényi mosószer. Nem tartalmaz semmilyen 
káros vagy környezetszennyező anyagot, és 
100%-ban lebomlik.

• Bőrbarát: A mosódió különösen bőrbarát. Cse-
csemők, kisgyermekek, érzékeny bőrűek és al-
lergiások, vagy bőrbetegségben (Neurodermitis, 
ekcéma, pikkelysömör) szenvedők számára is ki-
tűnő mosószer, mivel nem tartalmaz semmilyen 
káros vagy allergiakeltő anyagot.

• Kelme-barát: A mosódió megóvja ruháit is, 
gyengéd a színekhez és a szövethez, a ruhák 
hosszabb ideig megőrzik élénk színüket és szer-
kezetük épségét.

• Pénztárca-barát: A mosódió kitűnő választás 
azok számára is, akik csökkenteni szeretnék a 
mosással járó egyre növekvő költségeket.

Hogyan válik valaki lelkes mosódió használóvá?
Az első mosások során úgy használtam, hogy a 

dióhoz kapott pici zsákba raktam 5-6 dióhéjat és simán 
a ruhák közé dobtam. Kb. 3x újra felhasználható a 
pici csomag. A legszembetűnőbb változás az volt, 
hogy a színek szemmel láthatóan élénkebbek lettek – 
főleg a kék és a zöld. Majd a sok-sok használat során 
rájöttem – valóban olcsóbb! Jelenleg előre kifőzök 
6-8 dióhéjat kb. 8dl vízben és máris kész az olcsó és 
hatékony folyékony mosószerem.

NB
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Csak természetesen!
Mosódió

2013.01.01. óta Magyarországon kötelező a 4 hó-
napnál idősebb ebek mikrochippel történő megjelö-
lése.

A 164/2008 (XII. 20)FVM rendelet szerint kötelező 
minden eb tulajdonosának ebét 3 hónapos kor után 
veszettség elleni védőoltásban részesíteni. Majd 6 
hónap múlva  meg kell ismételni a veszettség elle-
ni védőoltást. Utána már csak évente kötelező  elvé-
geztetni a veszettség oltást., amit a tulajdonos a saját 
költségén köteles elvégeztetni.

Az eb oltás alól való elvonása szabálysértést von 
maga után, illetve az eb kártalanítás nélküli kiirtása 
is elrendelhető.

Veszettség elleni oltásban csak mikrocsippel megje-
lölt állat részesíthető.

Mivel Magyarország több megyéjében ujra megje-
lent a veszettség vírusa, ami emberre is súlyos követ-
kezményekkel jár, mint zoonozis, ezért azok, akik az 
elmúlt évben nem oltatták be ebüket veszettség ellen, 
lehetőség van azt rendelőmben elvégeztetni.

Rendelés a hét 
minden napján 
16-18 órakor, il-
letve telefonos 
egyeztetés után 
napközben is. 
Aki nem tudja 
állatát elhozni a 
rendelőmbe, an-
nak ebét otthoná-
ban, illetve az eb 
tartási helyén is 
beoltom, szemé-
lyes vagy telefo-
nos megbeszélés szerint.

Mikrochip behelyezése: 3.500,-Ft 
Veszettség oltás, féreghajtóval, rendelőben: 3.500,-Ft

dr. Bódai József

Hirdetmény
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Jótékonysági banyabál

2014. február 1-én huszadik alkalommal rendezték 
meg a Mátyás Király Gimnáziumért és Szakközépis-
koláért Alapítvány jótékonysági bálját.

A gimnázium nevelőtestületének, szülői közössé-
gének és az iskolához tartozó támogató közegnek 
köszönhető a rendezvény két évtizedes sikere. A mű-
ködtető önkormányzat, a fenntartó KLIK, a tanárok, 
az iskolában dolgozó valamennyi alkalmazott, a szü-
lők, volt tanítványok és támogatók összefogása és 
munkája teremtette meg a szép báli környezetet. 

Nagyon szépen feldíszített termek, remek vacsora, 
rengeteg felajánlott tombolatárgy, udvarias, derűs, 
kedves vendéglátók fogadták a bálozókat, köztük sok 
visszatérő vendéget. Nyitótáncot a gimnázium végző-
sei táncoltak. Az iskola diákjai a báli előkészületek 
során és a bál idején sokat segítettek, megmutatták, 
hogy bár az alapítvány az ő javukat szolgálja, munká-
jukkal ők is hozzájárulnak a sikerhez.

A rendezvény díszvendége a dunaszer-
dahelyi Vámbéry Ármin Magyar Tanítá-
si Nyelvű Gimnázium küldöttsége volt, 
Zirig Ferenc igazgató úr vezetésével.

Köszönet jár mindenkinek, aki adomá-
nyával, felajánlásával, megjelenésével 
támogatta az alapítványt; köszönet jár 
a védnököknek (Farkasné Szabó Ildikó, 
Móring József Attila, Hidvégi József, Lu-
kács Sándor, Haszon Zsolt, dr. Sziberth 
László), akik évek óta pártolói a Mátyás 
Király Gimnáziumnak és az alapítvány-
nak. Köszönet jár a Konyha Kft. és a 

VÜSZ dolgozóinak segítő munkájukért.
Ez a rendezvény is példa arra, hogy az összetartó 

közösségek értékteremtő munkája mennyi támogató-
ra talál; mekkora tiszteletet vált ki! 

Érdemes…
Bántó Zsuzsanna

Január 25-én, hajnalig tartó buliban volt részünk. 
A jótékonysági batyus banyabál, ami a floorballos 

gyerekek támogatásáért volt megrendezve, nagyon 
jól sikerült. Sokat táncoltunk, ettünk, ittunk, a lányok 
műsorokkal szórakoztatták az ”Öreg Banyákat”. 

Kertész - Balázs Kati volt az est műsorvezetője. 
Frappánsan helyt állt a szépségversenytől, a zsűri ki-
seprűzéséig. 

Ami elszomorított bennünket, hogy nagyon kevés 
anyuka vett részt a bálon. A hideg idő és a november-
ben megrendezésre kerülő újabb banyabál is közreját-
szott az alacsonyabb részvételben. 

Szeretnénk köszönetet mondani minden résztvevő-
nek, támogatónak, a Polgármester Úrnak, aki helyet 
biztosított számunkra és Bujtár Balázsnak a jó zené-
kért, a jó hangulatért! 

Jövőre, újra banyabál!
Sonnenschein Krisztina

Alapítányi bál
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Kultúra napja a Múzeumban
Igényes és ideális, családias környezetben ünnepel-

hettük meg a Magyar Kultúra Napját a Fonyódi Mú-
zeumban 2014. január 22-én.

Minczinger Katalin tanárnő, a Fonyódi Múzeum 
igazgatója köszöntötte a megemlékezésre összegyűl-
teket, akik létszámukkal megtöltötték a múzeum eme-
letét. Szólt arról, 1989 óta tartjuk mi magyarok a Ma-
gyar Kultúra Napját nemcsak a Kárpát-medencében, 
de világ szerte ahol csak magyarok élnek. Különféle 
kiállításokkal, koncertekkel, ünnepi előadásokkal kö-
szöntve e számunkra igen kedves napot. Megmutat-
juk kis nemzetünk nagy-nagy örökségét.

Hidvégi József, Fonyód város polgármestere, majd 
Bántó Zsuzsanna, a Mátyás Király Gimnázium igaz-
gatónője szóltak még az egybegyűlt ünneplő közös-
séghez, jelölve a nap méltóságát, illetve magyarsá-
gunk büszkeségét, örökségünk és hagyományaink 
sokszínűségét.

Az ünnepi estet köszöntötte a számunkra már ma-
gyar imának is nevezett, Kölcsey Ferenc: Himnusz-át 
elszavaló Lehel Blanka diáklány, majd a Művészeti 
Iskola tanárainak ének és hangszeres előadása, illetve 
a Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesületének pá-

ros tánca.
Az ünnepi megemlékezés után Buzsák népművésze-

tének, továbbá Bakonyiné Kapitány Mária cserépedé-
nyeinek kiállítását tekinthették meg az odalátogatók. 
A kiállításból nem hiányoztak még a régi szerszámok, 
továbbá az olyan használati eszközök sem, mint a 
rokka, ami lételemként volt jelen a régi parasztem-
ber életében.A terített asztalról régies ételeket lehetett 
kóstolgatni, amelyeket a Buzsákról érkező asszonyok 
készítettek erre az alkalomra, úgy mint káposztás 
csacskanica, paprikás pogácsa, csörögefánk, kuglóf. 
Majd a buzsáki „hegy”-ekről érkező vörös és fehér 
borokkal, Kálvária, Ceria és Jánoshegy öblíthették le 
torkukat jó magyar szokás szerint az ünneplő közön-
ség tagjai. Egészségükre!

Zóka Istvánné

Év eleji napok az Alapszolgáltatási Központban
A szívet melengető, esemény teli karácsonyi, ünne-

pi időszak után hosszúnak tűnik, a gondozottak szá-
mára az új év.

Nehéz a mindennapi ritmusba belerázódni, lassab-
ban halad az idő.

Éppen ezért gondozottjaink számára minden apró 
kedvesség, dicséret, pozitív észrevétel a nap fény-
pontja lehet. Munkatársainkkal együttesen azon va-
gyunk, hogy ezekből a pillanatokból minél több le-
gyen, megszépítve az ellátottak mindennapjait. 

Csendesen, kitartóan várjuk a tavaszt és vele a prog-
ramokat, történéseket. 

Muskó Zsuzsa
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Örömmel tudatom a 
kedves olvasókkal, hogy 
bölcsődénk új szolgáltatá-
sa, az időszakos gyermek-
felügyelet a tavalyi évben 
november közepétől beve-
zetésre került. A szolgálta-
tást az eltelt két hónapban 4 
gyermek rendszeresen vette 

igénybe, ami a maximális létszám 75%-a volt. Janu-
ár hónapban a 4 kisgyermekből 1 fő, majd februártól 
újabb 1 gyermek tér át a normál bölcsődei ellátásra. A 
gyermekek bölcsődei beszoktatására reményeim sze-
rint lényegesen „megkönnyítőbb” hatással bír, ha azt 
megelőzően a családok néhány hónapot az időszakos 
gyermekfelügyelet szolgáltatását igénybe veszik. Er-

ről a későbbiekben, elegendő tapasztalat birtokában 
tudok majd ténylegesen véleményt mondani, minden-
esetre bízok a sikerben és, hogy a családok megta-
lálják számításaikat, mikor a gyermekfelügyelet mel-
lett döntenek. Végezetül, de egyáltalán nem utolsó 

sorban, szolgáltatásával fontos 
célja az intézménynek, hogy a 
változatos életszituációkhoz al-
kalmazkodva, minél több család 
találjon megoldást városunkban 
bölcsődés korú gyermeke nap-
pali elhelyezésére. Köszönöm 
az érdeklődést újdonságunk 
iránt, folyamatosan és szeretet-
tel várjuk az apróságokat, a to-
vábbi jelentkezőket!

Heidinger Zsoltné Ari Edina

Bölcsődei hírek

Kedves fonyódiak! 
Tisztelettel kérünk minden adózó fonyódit, hogy alapítványunkat céljai 

megvalósításában, a bölcsődés gyermekek életének színesítésében, 
lehetőségük szerint, adójuk 1%-ával, segítsék!

Nevünk: Fonyódi Gyermekekért Bölcsőde Alapítvány
Adószámunk: 18786002-1-14

Minden egyes százalékot előre is köszönünk!

Kérjük adója 1 %-ával támogassa 
a Fonyódi Óvodáért Közhasznú Alapítványt!

Számlaszám:10403930-39362296-00000000; Adószám: 18778469-1-14
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LIONS hírek
Az ünnepek elmúltával visszatér 
az élet a rendes kerékvágásba. 
Mi is megtartottuk a januári 
gyűlésünket.  Ismét leendő 
tagjelöltet köszöntöttünk. 
Veégné Zsuzsa ajánlására 

a következő gyűlésünkre 
remélhetőleg még talán két fővel 

többen leszünk. Szükségünk is van a 
dolgos kezekre.

Kiértékeltük a karácsonyi munkáinkat. Mi úgy 
érezzük, hogy sikeres volt a tevékenységünk. Részt 
vettünk a város karácsonyi koncertjén, kis meglepetés 
csomagokat adtunk az érkezőknek. Kovács Tiborné, 
és jó magam meglátogattuk az Alapszolgáltatási 
Központ gondozottjait, és egy kis ajándékkal leptük 
meg Őket. Szép 1-2 órát töltöttünk velük.

Január 25-én lesz a Kormányzósági Jubileumi 
bál Budapesten. Most 25 éves a LIONS mozgalom 

Magyarországon, és ennek jegyében rendezik a bált. 
Nagyon neves emberek részvételével. Klubunkat Dr 
Molnár Beáta- Tarcsay György házaspár, és barátaik 
képviselik. Kiosztották a „Békeposzter” rajpályázat 
díjait, melyen a fonyódi iskola több tanulója is részt 
vett. Szabó Natália munkája kiemelt dicséretben 
részesült. Gratulálunk a szép munkához.

Kérelemmel fordult hozzánk egy fonyódi család, 
hogy fűtési gondjaikon próbáljunk meg segíteni.

Kovács Tiborné szerint valóban nagyon kellene 
a segítség. Egy kályhára lenne nagy szükségük. 
Szerdahelyi Áronnal megegyeztünk, hogy vásárolunk 
nála egy kályhát, Ő pedig megígérte, hogy haza 
szállítja. A Wolfhagenből megérkezett ruhaadomány 
elosztását egy későbbi időpontra tettük. Csak akkor 
tudjuk megcsinálni, ha Tungsramban lesz szabad 
hétvége. Mindenki türelmét köszönjük ez ügyben. 

Fábián Lászlóné
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Szatyornyi irodalom
Retro könyvvásár kezdődött!

Hamarosan költözik a város könyvtára régi helyé-
ről, ezért elkerülhetetlen a selejtezés is. Sok köny-
vünktől válunk meg. Vagy azért mert több példány is 
van belőle, vagy mert megsárgult formátumával rég-
óta ott van a polcon, vagy a raktár mélyén, nem köl-
csönözték 20-30 éve. A könyvtáros embernek ez fájó, 
szomorú tevékenység, olyasmi érzés, amikor otthon 
megszáradt kenyeret dobunk ki. Bánatunkat kicsit 
enyhíti a meghirdetett könyvvásár. Minden könyv 50 
Ft.

Az első vásár meglepően jól alakult, reggel nyitás-
kor már sorban állás volt az ajtóban. Volt aki a had-
történetből vitt egy táskával, volt, aki igazi kincsekre 
talált a gyermekkönyvek között, de népszerű volt a 
néprajzi részleg vagy a pedagógia is. Többen kerestek 
filozófiai, pszichológiai témájú könyvet, a gyerekek a 
búvárzsebkönyvekre csaptak le.

A vásár folyamatos. Érdemes válogatni. Január 25-
ig meghosszabbítottuk az első kört!

Legközelebbi időpont: február 15. (szombat) és 
március 1. (szombat). Szeretettel várjuk a könyvmo-
lyokat!      Mellory

Harmónia gyere haza! Beszélgetés Tóth Verával
Tíz éve már annak, hogy Tóth Vera lett az Év hang-

ja. Emlékszem, mennyire hatással volt rám a stílusa. 
Úgy tűnt bármit elő tud adni a nagyok könnyedsé-
gével és ilyenkor többnyire nem maradt el a libabőr 
sem.

 Hosszú hónapokig reflektorfényben élt, reggeltől 
estig tartó teljesítménykényszer jellemezte a napjait. 
A győzelem kapujában az útja élesen rajzolódni lát-
szott, egyúttal több álmai is valóra vált, mint amit el-
képzelt, azonban a kishitűsége, gátlásai és a sodródás 
az árral az elmúlt években megpróbáltatások, fájdal-
mak sorát eredményezte. 

Kiégési szindrómájáról, fizikai- érzelmi - mentális 
kimerültségéről, az elidegenedés érzéséről meglepő 
őszinteséggel beszélt. Aztán segítséggel, de megta-
nult elfogadni, megérteni. A bejárt úton inkább ma-

gával küz-
dött többet, 
mintsem a 
világgal, de 
mára mind-
ez mögötte 
van. 

Úgy gon-
dolja, hogy 
még min-
dig útkere-
sésben van, 
de megtalálta önmagában a harmóniát, ami számára 
egyben a boldogságot is jelenti. Az egyensúly meg-
szerzésében nagy szerepe van számára a hitnek, amit 
nem muszáj vallásnak hívni, egyszerűen csak azt 
vallja, aki hisz önmagában, az hisz Istenben és for-
dítva is igaz ez.  

A Galéria közönsége soraiban vegyes életkorú em-
berek voltak, de kimondatlanul is úgy érzem, hogy 
Vera, mondanivalójával, fiatalságával, vidám közvet-
lenségével az idősebb korosztályt is megnyerte ma-
gának. Lecsupaszította magát előttünk, de mindezt 
páratlan eleganciával tette.

Tóth Vera, Cserháti Zsuzsa örökzöld slágerével bú-
csúzott, ülve, egy mikrofonnal, zenei aláfestés nélkül 
énekelt. Élménynek számított vele találkozni...

Mellory
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Szalagavatók Fonyódon

A Mátyás Király Gimnázium 12. osztályos ta-
nulói elérkeztek a ballagás előtti, ugyan nem bú-
csúnak számító, de a búcsú kezdetét és a nagy-
betűs életbe lépést jelentő szalagavatójukhoz.  
Az ember életében meghatározó szerepe van az 
ünnepeknek, hiszen emlékezésre szólít fel min-
ket, az emlékeinkből pedig ösztönző erőt meríthe-
tünk, új célokat tűzhetünk ki. A középiskolás évek 
egyik legünnepélyesebb eseménye a szalagavató.  
A legenda szerint a hagyomány egy selmecbá-
nyai mérnökiskolából származik, ahol a vég-
zős tanulókat szalaggal jelölték meg, hogy meg-
őrizzék az iskola emlékezetét. A 19. században 
divattá vált, a 20. századra általánosan elterjedt, s 
a szalagtűzés még a 21. században is az iskolához 
tartozást és egyben a felnőttkor kezdetét jelenti.  
Idén is rendkívül színvonalasan zajlott le az ün-
nepség. A köszöntők elmondását követően meg-
kezdődött a szalagok feltűzése a végzős diá-
kokra, ezután a tanulók angol- és bécsi keringőt 
mutattak be, majd szüleiket is felkérték egy táncra.  
Az est a hagyományos retro bulival végződött. 

Íme, néhány vélemény, kinek mit jelentett az esemény:  
„A szalagavató fontos mérföldkő a diákéletben, ez 
vitán felül áll, de mindenkinek más jelentéssel bír-
hat. Én a rohamosan közeledő érettségiket láttam 
benne, ezzel együtt számomra megcsillant a fény az 
alagút végén. A kérdés már csak az, hogy ez a felém 
száguldó vonat maga alá temet majd, vagy lehetősé-
get ad nekem a felszállásra?” – Máté Bence 12.C. 
„A szalagavatót mindenki várja. Valakinek egy szép 
ruhát jelent, egy táncot, valakinek a felnőtté válás 
szimbóluma. Egy biztos: ez az esemény egy mérföldkő 
az úgynevezett nagybetűs ÉLET felé, amire úgy vá-
gyunk.”- mesélte Kasztl Kinga, 12.B osztályos tanuló.  
Végül egy Arany János idézettel zárnám soraimat:  
„Útjaink százfelé válnak, de szívünk egy célért dobog, 
nekivágunk a küzdelmes mának, s épít karunk egy 
szebb holnapot.”

Hideg Bernadett

Február 7-én tartotta ha-
gyományos szalagavató ün-
nepségét a Somogyi TISZK 
Bacsák György Szakképző 
Iskolája. Az intézmény au-
lájában rendezett esemé-
nyen hat osztály 113 tanuló-

ja mellére tűzte fel osztályfőnöke az iskola címerével 
díszített szalagot.

Előbb Vincze Dániel 13.N osztályos tanuló köszön-
tötte az egybegyűlteket, majd Czuppon Fanny 13. N 
osztályos tanuló előadásában Szűcs Noémi Szalag-
tűző c. versét hallgathatták meg a résztvevők.

Ünnepi köszöntőjében Homor Judit intézmény-
vezető a tanulás fontosságára hívta fel a figyelmet, 

felvázolta a végzős tanulók előtt álló feladatokat, s a 
sikeres vizsgák utáni lehetőségekről is beszélt

A magvas gondolatok után került sor a szalagtűzés-
re, majd tradícióinknak megfelelően a végzős évfo-
lyamok diákjai tánccal köszöntötték társaikat, szülei-
ket és tanáraikat.         Poór László

Mátyás Király Gimnázium

Bacsák György Szakképző Iskola
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Sikeres volt az V. Greenlife Fonyódon!
Január 25-én, Fonyódon, a Zákányi Kálmán Sport-

csarnokban került sor az V. Greenlife jótékonysági 
labdarúgó tornára. A pénteken kialakult mostoha idő-
járási körülmények ellenére a tizenkét nevezőből ti-
zenegy csapat megérkezett a helyszínre és versenybe 
szállt a díjakért, de még inkább a nemes cél érdeké-
ben. Érkeztek csapatok: Balatonszárszóról, Magya-
ratádról, Tácról, Lepsényből, Kaposvárról, és Száz-
halombattáról is.  

 Már fél kilenctől útjára indult a labda és egészen 
estig küzdöttek a játékosok a minél jobb helyezése-
kért. A torna hangulata meglehetősen barátságos volt, 
melyet mindvégig megőriztek a résztvevők. 

A tervezett véradás sajnos elmaradt, mert az Orszá-
gos Vérellátó Központ munkatársai végül nem vállal-
ták az utat. Emiatt minden érintettől elnézést kérünk!

A rendezvény sikeresen és eredményesen lezajlott 
a Balatonszárszó győzelmével, második a budapes-
ti Red Devils, harmadik pedig a fonyódi illetőségű 
Sissy Büfé lett, de az igazi nyertesei a fonyódi óvo-
dások voltak, akik a pénzbeli adományok mellett a 

csapatok által felajánlott játékokkal is gazdagodtak. A 
torna gólkirálya a szárszóból Máj Norbert, a legjobb 
kapus a Sissy Büféből Huszár Gábor lett.

Ezúton is köszönjük a szervezők és segítőik áldo-
zatos munkáját, a játékosok egész napos színvonalas 
játékát, valamit nem utolsó sorban a támogatók ön-
zetlen segítségét, melyeknek hála megvalósulhatott a 
kitűzött cél, összegyűlt a 110.000,- Ft az óvodának.

A torna díszvendége Dzurják József volt. A Ferencváros futsal csapatának újdonsült vezetőedzője nem 
csak jelenlétével emelte az esemény fényét, de a sajnálatos aktualitással tartott megemlékezés kap-
csán is érintett volt. Tekintettel Rakaczki Bence közelmúltbeli, sajnálatos tragédiájára, Dzurják Csöpi, 
mint egykori edzője, valamint, mint aki ugyanebből a betegségből sikeresen felgyógyult, beszélt a le-
ukémiáról és az ellene való küzdelemről is. A nap végén lekapcsolták a világítást és megható pillana-
tok következtek. Valamennyi helyszínen tartózkodó gyertyát gyújtott Rakaczki Bence emlék képe előtt.
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Floorball
Véget ért az Országos Általános Iskolai Diákolim-

pia. Január 19-én vasárnap, Komáromban tartották a 
döntőket. Három pályán folytak a fiúk és a lányok 

ö s s z e -
c sapása i . 
Szurkoló-
ként több 
szülő is a 
csapatok-
kal tartott.  
A korai in-
dulás és a 
késői játé-
kok miatt 
sajnos a 

fonyódi lányok nem tudták a legjobb formájukat hoz-
ni. A II. korcsoportos lányok az ezüstéremmel a má-
sodikak lettek.

A III. korcsoportos lányok nagy küzdelem árán az 
5. helyre csúsztak le. A pontok alapján nem tudtak a 
dobogóra állni. 
A IV. korcsoportos lányaink az első győzelem után 
két döntetlent játszottak. A záró meccsen dőlt el- 

büntető lövésekkel - a harmadik helyezés.  
A IV. korcsoportos lányok már 7 éve a pályán van-
nak. Ez volt az utolsó Általános Iskolai Diákolimpi-
ájuk. 

Ezekből az évekből a floorballban 2 arany, 
1 ezüst és most a bronzérem került a vitrinbe. 
Unihokiban - 1 ezüst, - 1 bronzéremmel lettek dobo-
gósok.

Bízunk benne, hogy a következő korosztály lá-
nyai is ilyen sikereket érnek el az évek során. 
Végül szeretnénk megköszönni a támogatásokat, a 
biztatásokat, a sok segítséget, ami megkönnyítette 
helytállásukat! HAJRÁ FODE!

II. korcsop. Edző: Tartsay György
III. korcsop. Edző:Jorgos Chatzicharalampous 
 játékosok: Bodó Kata, Holicska Emese,  Huber 

Lili, Katona Dominika, Köves Réka, Kolics Enikő, 
Csonták Kornélia, Szalai Rozália, Turóczi Henri-
etta, Vörös Kiara, Rákóczi Gréta, Vörös Korina, 
IV. korcsop.: Kárász Dorina, Horváth Klaudia, Tóth 
Dorottya, Kötél Dorottya, Szerdahelyi Szonja, Pintér 
Rebeka, Szabó Karina

Sonnenschein Krisztina

 Országos Unihoki Bajnokság
Január 12-én, Pakson ismét győzelemmel zárták a FODE IV. korcsoportos lányai : Kárász Dorina, Hor-

váth Klaudia, Tóth Dorottya, Kötél Dorottya, Szerdahelyi Szonja, Pintér Rebeka, Szabó Karina  
az Országos Unihoki II. fordulóját. 

A Budapesti Vajda csapat ellen 9:3-ra, a hazai csapat (Paks) ellen 9:4-re győztek a lányok.

Az ERIMA gyermek 
kézilabda bajnokság 4. 
fordulóját rendezték meg 
január 19-én, vasárnap a 
Zákányi Kálmán sport-
csarnokban. A tornán ez-
úttal három csapat vett 
részt, a Nagykanizsa IZZÓ 
SE, a NIKÉ SE Fonyód 
és a NIKÉ SE Balatonke-
resztúr csapata. A gyer-
mekbajnokság célja, hogy 
az utánpótlás neveléssel 
foglalkozó egyesületek csapatainak a téli és tavaszi 
időszakban játéklehetőséget biztosítsanak. A NIKÉ 
SE Fonyód ebben az évben 12 csapattal nevezett kü-
lönböző korosztályban U7-től U14-ig. Az ERIMA 
gyermek bajnokságon különböző korosztályban az 

egyesület 118 utánpótlás-
korú játékosa vesz részt.  

A torna eredményei :

NIKÉ SE Fonyód-IZZÓ SE 
Nagykanizsa-Letenye 0:18
IZZÓ SE Nagykanizsa-Lete-
nye-NIKÉ SE Balatonkeresz-
túr 10:5
NIKÉ SE Fonyód-NIKÉ SE 
Balatonkeresztúr 7:24
NIKÉ SE Fonyód-NIKÉ 

SE-IZZÓ SE Nagykanizsa-Letenye 0:23
IZZÓ SE Nagykanizsa-Letenye-NIKÉ SE Balatonke-
resztúr 11:10
NIKÉ SE Fonyód-NIKÉ SE Balatonkeresztúr 5:27

Horváth Zoltán

Kézilabda: Erima Kupa selejtező
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22-es Yolle vitorlás, repülő hollandi vitorlás, Siesta PB eladó!. Tel.: 06-30/399-6915
Fonyódi, földszinti lakásomat értékegyeztetéssel családi házra cserélném: Tel.: 30/431-9798
FÜLES ülőgarnitúra (kanapé, 2 fotel) 15.000,- Ft-ért eladó, érdeklődni: Tel.: 06-30/620-4334

Autószerelőt keresünk kiemelt bérezéssel Fonyódra; Tel.: 06-30/947-6225
400l-es Zanussi fagyasztó láda (40.000,-Ft) 120l-es Lehel fagyasztó szekrény, 3 fiókos 10.000,-

Ft; 150 cm széles – rozsdamentes hűtőpult (50.000,-Ft); érdeklődni: Tel.: 06-30/620-4334 

Apróhirdetések
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Ez az Ön
 hirdetésének 

a helye!
Keressen 
Minket!

06-20/523-2203



Sütés-főzés a Mátyás Király Gimnázium 
megújult konyhájában

LEADER pályázat keretében valósult meg a fonyódi Mátyás Király Gimnázium 
konyhájának felújítása, melynek összköltsége 25.157.859 Ft volt, amiből 5.348.521 
Ft önerőt Fonyód Város Önkormányzata biztosított. A felújított konyha 1500 adag 
kapacitású meleg étkezést biztosít.

Iváncsicsné Perusza Dittát, a Fonyód Konyha Nonprofit Kft. ügyvezetőjét kérdeztem az 
ételek elkészítéséről: 

– Beszélgessünk kicsit a főzésről, és az ételekről. Mondana pár szót az alapanyagokról?
– Fontos számomra, hogy változatos legyen az étlap, ne ismétlődjenek gyakran az ételek. 
Mindig legyen valami új vagy különleges. Szeretném a „mostoha” alapanyagokat is 
becsempészni a gyerekek étrendjébe, gondolok itt a zöldségekre, amikből mindig törekszünk 
a friss éppen szezonálisakat beszerezni.

 – Mi alapján dönti el, hogy mit 
főzzenek? 
– Most már lényegesen könnyebben 
főzünk. Az új üstök méretének a 
sütő-pároló kemence gyorsaságának 
és a megnövekedett főzőtérnek 
köszönhetően napi problémáink 
szűntek meg. Szerencsére széles a 
magyar gasztronómiai választék és más 
nemzetek ételeit is nyitottan fogadják a 
gyerekek épp úgy, mint az egészséges 
ételeket.

– Beavatna a menü összeállítás rejtelmeibe?
–Szempont a változatosság. Minden héten van híg leves, krémleves, magyaros leves, húsos 
leves. Főételeknél a főzelékek, apró húsos, szelethúsos, rakott ételek, húspótlók váltogatják 
egymást. A köretek: rizs,  burgonya, zöldség, gyümölcs, vagy tészta.

– Egy adag mennyibe kerül?
– Felnőtt vendégeinknek 595 forintért kínálunk 
ebédet, és eldönthetik, hogy az A vagy a B menüt 
választják, továbbá kényelmesen éttermünkben 
fogyasztják el, akár egy kávé vagy üdítő 
kíséretében, de természetesen ételhordóban 
haza is vihető.

– Mesélne a jövőre vonatkozó elképzeléseiről?
– Szeretnék egy menzán kívüli  harmadik 
menüt azok számára, akik nyitottak a reform 
konyhára. Továbbá folyamatosan bővítjük 
az éttermi eszközeinket is, hogy minél 
nagyobb színvonalon tudjunk rendezvényeket 
lebonyolítani.


