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Döntött a képviselő- testület! - a 2014. február 27-i ülés összefoglalója

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

- a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítását:

 1. Az önkormányzat minden fonyódi újszülött 
gyermek édesanyját 40.000,- Ft szülési segélyben 
részesíti.

 2. Az elhunyt személy eltemettetésének 
költségeihez való hozzájárulásként nyújtott 
önkormányzati segély összege, indokolt szociális 
igény esetén, a helyben szokásos legalacsonyabb 
temetési költség összegének 21%-ánál alacsonyabb 
nem lehet, azaz 30.000,- Ft.

- az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosítását.

- a Petőfi SE 2013. évi tevékenységéről szóló be-
számolót. 

- a Fonyódi Turisztikai Egyesület 2013. évről készí-
tett beszámolóját.

- az önkormányzat által nem alapfeladat ellátására 
nyújtott 2013. évi támogatások elszámolásáról szóló 
beszámolót.

- a Fonyódi Piac 2013. évi működéséről szóló be-
számolót.

- csatlakozni kíván a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi törvény alapján a Magyar Energia Beszerzési Kö-
zösséghez, az önkormányzat intézmény felhasználási 
és közvilágítási célú, a 2015. évre vonatkozó villa-
mos-energia igényének kedvezőbb beszerezésére vo-
natkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából.

- határozott, hogy a helyi köztemető használatával 
és az ott nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos 
díjakon nem változtat, ezért a temető használatának 
szabályairól szóló önkormányzati rendeletet nem 
módosítja.

- jóváhagyta, hogy útépítési-karbantartási munká-
latokat végezzenek a Csisztai úton a Fő utca, Kupa 

Vezér utca találkozásától az M7-es jelű autópálya 
felüljáró Fonyód felőli végéig, 2800 méter hosszú-
ságban, 4 méter szélességben.

- határozott a Fonyód Polgáraiért Díj odaítéléséről; 
a 2014. évi kitüntetettek:
        - Mezei István, újságíró 
        - Varga István, helytörténész, kutató
        - Fonyódi Ásványvíz Kft

- A Fonyód Polgáraiért Díj posztumusz kitüntetést 
megosztva kapta:
        - Szerdahelyi Imre és Kelemen István

- döntött Fonyód Város várossá avatásának 25. 
évfordulója alkalmából jubileumi elismerésben 
részesített kitüntetettekről. Kitüntetést kapott:
          - Bántó Zsuzsanna, a Mátyás Király Gimnázium 
igazgatónője
        - Csutorás László, a Fonyód Városvédő és Szépí-
tő Egyesület tiszteletbeli elnöke
          - dr. Metz József, az Egészségügyi Nonprofit Kft 
főorvos igazgatója

A testület következő rendes ülése március 27-
én, csütörtökön lesz a városháza nagytermében. A 
testületi ülés teljes anyaga megtekinthető a város 
honlapján, a www.fonyod.hu weboldalon.

     Szőcs Mihályné

Közéleti kommunikáció és együtt gondolkodás érdekében…         
A Fonyódi Pol-
gármesteri Hivatal 
közreműködésével 
2013 novemberében 
vállalkozói fórum 
került megrendezés-

re. A rendezvény célja elsődlegesen az volt, hogy a 
város gazdasági életét meghatározó helyi vállalkozók 
segítségével megfogalmazódjanak a település továb-

bi fejlődését elősegítő célok és tervek. A megjelentek 
közül sokakban felmerült az igény a Fórum rendsze-
resítésére, mely párbeszédet biztosít a város vezetése 
és a gazdasági élet szereplői között. 
Ha Ön, mint vállalkozó szívesen részt venne követke-
ző Fórumunkon, kérjük, küldje el vállalkozása adata-
it (név, cég név, székhely) és e-mail elérhetőségét az 
alábbi címre: hivatal@fonyod.hu

Fonyódi Polgármesteri Hivatal
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Fonyódot 1989. március 
1-i hatállyal nyilvánították 
várossá. Ez az alkalom lehe-
tőséget adott a város vezeté-
sének arra, hogy áttekintsék, 
mivel is jár a városi cím?

Polgármester: Természe-
tesen aktívan foglalkozunk a 

jubileumi évvel. Úgy vélem, mindenekelőtt rangot, 
ám mellette még több munkát jelentett a várossá vá-
lás. A lokálpatrióták számára pedig annak a lehető-
ségét, hogy a településért még többet tegyenek. Ha 
az 1988-ban alakult városvédő egyesület munkáját és 
városunk képét nézzük, megállapíthatjuk, kivették ré-
szüket a munkából. 

A korabeli újságcikk szerint Fonyódon már azt 
megelőzően is városi élet folyt, hiszen a lakosság 
számára a fő megélhetési forrást az idegenforgalom 
jelentette, kisebb mértékben az ipari tevékenység, 
vagyis Fonyódnak kifejezetten üdülőváros jellege 
volt. Ahogy akkoriban tartották: „Fonyód három év-
szakban volt város, nyáron pedig – forgalma alapján 
– szinte metropolisz.”

Fonyód már akkor is igazi diákcentrum volt, az ál-

talános- és középiskolá-
sok számát – a bejárók-
kal együtt – kétezerre 
tették, ők élvezték az 
iskolabővítés- és kor-
szerűsítés előnyeit is, 
hiszen a gimnázium 
átépítése ehhez az idő-
szakhoz kötődik (1986-
89).

Az akkori legfrissebb 
tervek között egyébként 
a telefonhálózat korsze-
rűsítése, a kábeltévé lét-
rehozása, az egészségügyi és szociális ellátás fejlesz-
tése szerepelt, de a lakosság körében igényfelmérést 
is végeztek arra vonatkozóan, hogy a helybéliek mit 
szeretnének elérni a következő években.

Az eltelt 25 év fejlesztéseinek, elért eredményeinek 
az összegyűjtése a mi dolgunk, hiszen a kerek évfor-
duló erre lehetőséget ad számunkra. Ezeket az ered-
ményeket, fejlesztéseket egy kiadványban kívánjuk 
megjelentetni, összefoglalva az elmúlt 25 évet.

szerkesztőség

25 éve város Fonyód (1989 – 2014) 
Interjú a polgármesterrel

Polgármesteri Hivatal a tisztességes adófizetők 
védelmében

Az elmúlt években nagymértékben megnövekedett 
Fonyód Város Önkormányzatának kintlévősége.  A 
2013. decemberi állapot szerint a be nem fizetett helyi 
adókból (építményadó, telekadó, gépjárműadó, helyi 
iparűzési adó, idegenforgalmi adó tartózkodás után) 
keletkező kintlévőségek összege meghaladta a száz-
millió forintot. 

Ekkora kintlévőség egy kisváros számára megter-
helő, emellett figyelemmel kell lenni arra is, hogy a 
tisztességes adófizetői morálra is rossz hatással van, 
ha azt észlelik, hogy egyes adóalanyok évek óta „bün-
tetlenül” nem fizetnek.

A Hivatal a helyzetet mind anyagi, mind erkölcsi 
szempontok alapján mérlegelve következetesen szi-
gorú lépésekre szánta el magát.

Megvizsgáltuk azon adóalanyokat, akik a kiszabott 
helyi adót határidőre nem fizették meg, illetve tarto-
zást halmoztak fel és azt felszólításra sem egyenlí-
tették ki. E mulasztókkal szemben – természetesen 
azokkal kezdve, akik hátraléka a legnagyobb volt – 
jövedelemből történő letiltást, bankszámlára kiadott 
hatósági átutalási megbízásokat („inkasszó”) kezde-
ményeztünk a be nem fizetett adó-, annak késedelmi 
kamatai és a pótlékai összegére.

folytatás a következő oldalon!
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Fonyód Budapesten
Az idei évben február 27-március 2. között került 

megrendezésre a turisztikai szakma legnagyobb ha-
zai seregszemléjének számító Utazás 2014 kiállítás 
és vásár. A turisztikai kiállításon a Balaton turiszti-
kai régió települései és szolgáltatói együttesen jelen-
tek meg a Hungexpo „A” pavilonjában. A DDOP-
2.1.3/C-12-2012-0001 azonosító számú, a helyi TDM 
szervezet fejlesztését szolgáló pályázatunk részeként 
a Fonyódi Turisztikai Egyesület is a régió standján, 
társkiállítói pulton képviselte a várost és mutatta be 
turisztikai szolgáltatóit, újdonságait az érdeklődő 
szakmai partnereknek és nagyközönségnek. A kiállí-
tásra ismételten – frissített tartalommal – megjelent 
a Fonyód Kalauz című imázskiadvány, továbbra is 
töretlen volt a népszerűsége a Fonyód-Balaton letép-
hető térképnek és bemutattuk infocards információs 
táblánkat is, amelyen az egyesület szolgáltatóinak és 
a város látnivalóinak névjegykártyái kerültek elhelye-

zésre.
A kiállítás négy napján személyesen a Fonyódi Tu-

risztikai Egyesület TDM Menedzsere és két elnöksé-
gi tagja nyújtott fáradhatatlanul szóbeli tájékoztatást, 
illetve válaszolt az érdeklődők – leginkább a löszfal-
lal és a fövenystranddal kapcsolatos – kérdéseire. A 
kiállítási látogatószám a korábbi évekhez hasonlóan 
alakult mind a szakmai napon, mind a közönségna-
pokon.

Egyesületünk ebben a hónapban még két turisztikai 
kiállításon jelenik meg és népszerűsíti városunkat: 
március 22-23-án, Szegeden, március 27-29. között 
pedig Miskolcon próbáljuk meggyőzni a lakosságot, 
hogy nyaralásukat Fonyódra tervezzék.  

Soltész Berta

Amennyiben a letiltás nem-, vagy csak részben 
vezetett eredményre, gépjárműadó tekintetében 
kezdeményeztük a gépjármű forgalomból történő kit-
iltását. Más helyi adó tekintetében – amennyiben a le-
tiltások nem vezettek eredményre – további radikális 
lépések mellett kellett döntenünk. Az adós ingatlanát 
végrehajtás alá vonta, megterhelte az önkormányzat. 
Jelzálogjogot, 500.000.- Ft-ot meghaladó hátralék 
esetén pedig végrehajtási jogot jegyeztettünk be, 
ami alapján utóbbi esetben az ingatlan árverezését is 
kezdeményezhetjük és végső megoldásként kezde-
ményezni fogjuk.

Az intézkedések következtében 2014. február ele-
jéig közel 10 millió Ft-, napjainkig közel 30 millió Ft 
kintlévőség behajtása vezetett eredményre. Az adó-
soknak az intézkedések következtében számolniuk 
kell a tartozáson felül az eljárási költségek, továbbá 
ötezer forint átalány végrehajtási- és eljárási cselek-
ményenként további ötezer forint jogszabály szerint 
térítendő végrehajtási költséggel is.

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete évek óta 
és 2014. évre 
sem emelt adót.  
A be nem fizetett 
adó miatt történő 
szigorú behajtá-
si intézkedések 
célja az elvárt bevételek biztosítása mellett, a tisz-
tességes adófizetői magatartás becsületének védelme 
volt és e célt szem előtt tartva történnek a jövőben 
is. Az utóbbi hónapokban az egy éven túl felhalmo-
zott és első körben jellemzően a százezer forintot 
meghaladó tartozások behajtását foganatosítottuk. A 
jövőben a százezer forint alatti tartozások behajtása 
iránt is intézkedni fog a Hivatal, még akkor is, ha az 
adósok nagy száma miatt az intézkedések nagy ad-
minisztratív terhet jelentenek. Ezáltal is igyekszik a 
Hivatal megbecsülését kifejezni Fonyód Város tisz-
tességes helyi adófizetői iránt.

dr. Szalontai András 
          jegyző
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Görög származású, Athénban született szakvezető viszi sikerre a fonyódi floorballos lányokat! Az eredetileg 
villamosmérnök Georgios Chatzicharalampous 1993-ban futball szurkolóként érkezett hazánkba, majd magyar, 
fonyódi illetőségű feleséggel tért haza. Kilenc évvel később, 2002-ben költöztek Fonyódra. Először labdarúgó 
edzőként kóstolt bele a sport világába, később pedig némi önképzés után vágott bele jelenlegi szenvedélyébe. 

Bemutatjuk: Chatzicharalampous Georgios 

Hogyan került Fonyódra?
- Budapesten ismertem meg a feleségemet, de a szü-

lei fonyódiak voltak. Sok nyarat töltöttünk itt, meg-
szerettem ezt a kis várost. Életemet csak víz mellett 
tudom elképzelni, ezért egyáltalán nem volt nehéz 
döntés a költözés.   
Hogyan került kapcsolatba a sporttal?

- Turizmusban dolgozunk nyáron, ezért van időm 
az iskolai tanévben gyerekeket edzeni, megvalósítva 
ezzel a gyermekkori álmomat, hogy edző legyek.
2006 és 2009 között futball edzéseket tartottunk az 
U7-es, és U9-es korcsoportú gyerekeknek Markovics 
Laci bácsival. 2008-ban keresett meg az iskolától a 
fiam osztályfőnöke, Nédli Béláné, hogy egy új sport-
ág van kialakulóban, amihez önkéntes edzőket ke-
resnek. Így ismerkedtem meg Péntek Emillel, akivel 
együtt kezdtük a munkát. Ő edzette a lányokat én a 
fiúkat. Nagy kihívás volt ez számomra.
Mit tudhatunk a Fonyódi Diáksport Egyesületről?

- 2009-ben Emil alapította meg a Fonyódi Diák-
sport Egyesületet (FODE). Ezek után tudtuk fogadni 
az Önkormányzati és magánszemélyek anyagi támo-
gatását. Péntek Emil 2011-es hirtelen halálával nagy 

veszteség ért bennünket. A floorball és az egyesület 
életben tartásáért küzdöttünk. Ekkor vállaltam el a 3. 
és 4. korcsoportos fiúk, lányok edzését.

Mennyire nehéz feladat az, hogy az iskolások to-
vábbtanulása miatt adott korosztályokat elveszít 
és új csapatot kell építenie?

- Idén végeznek az általános iskola 8. osztályában 
a IV. korcsoportos gyerekek, akik már hét éve floor-
balloznak. Azokkal, akik itt, a városban maradnak to-
vábbtanulni, az V. és VI. korcsoportban fogunk részt 
venni a Diákolimpián. Az U15-ös lányokkal idén 
beneveztünk az országos unihoki bajnokságba is. De 
már ott van az utánpótlás, az ezüstérmes II. korcso-
port, az ő edzőjük Tarcsay György. A szememben ők 
a jövő aranyérmesei. Idén kezdődött el az első osztá-
lyosok floorball edzése az iskolában, Kolozs László 
vezetésével. Így jövőre minden korcsoporttal bene-
vezhetünk a Diákolimpiára.
Melyek a FODE főbb céljai?

- Az Egyesület céljai között szerepel csapataink ver-
senyképességének megnövelése. Ebbe beletartoznak 
a nélkülözhetetlen eszközbeszerzések is. 2013 janu-
árban vettük meg a palánk együttes első részét. Ennek 
folytatásaként szeretnénk megvenni a hiányzó részt, 
ami a floorball-unihoki nagypálya felépítéséhez szük-
séges. Ez megnöveli a városunkban edzőtáborozni 
kívánó iskolák számát, ami nem csak többletbevételt 
jelent a városnak, de a csapataink számára is edzésle-
hetőséget biztosít. Ezen felül pedig még több színvo-
nalas versenyt rendezhetünk meg a jövőben, megspó-
rolva az utaztatás költségeit. Személyes célom, hogy  
a floorball világában Fonyód az egyik legerősebb bás-
tya legyen.

szerkesztőség

Megszülettünk!

Gyermek neve: Pasztusics Léna
Született: 2014.02.10.

Anyja neve: Szekeres Nikoletta
Apja neve: Pasztusics Ákos

Gyermek neve: Ember Korina 
Született: 2014.02.09.

Anyja neve: Nagy Andrea
Apja neve: Ember Róbert
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Március 15. 

Nemzeti ünnepünk közeledtével mindig eszembe 
jutnak diákéveim. Ma is idézni tudom osztályfőnökö-
met, aki szerint március 15-e jelkép, amely a magyar-
ság szabadságszeretetét és szabadság utáni vágyát 
fejezi ki.

Az 1848-as forradalom nemzetünk történelmé-
nek meghatározó eseménye, társadalmi reformjaival 
a polgári átalakulás megindítója volt. A bécsi forra-
da-lom híre ösztönző hatással volt a magyar radikális 
ifjakra. Március 15-én a Pilvax Kör tagjai, élükön Pe-
tőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatá-
rozták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabad-
ságnak. 12 pontban foglalták össze követeléseiket, 
melyet Jókai a Pilvax kávéházban olvasott fel, ahol 
Petőfi elszavalta az erre az alkalomra született ver-
sét, a Nemzeti dal-t. Innen indultak el szakadó esőben 
néhányan az orvosi egyetem elé, ahol a medikusok 
közül jó néhányan hozzájuk szegődtek. Az Egyetem 
utcán végigvonuló, párszáz főre duzzadt tömeghez 
folyamatosan csatlakoztak az emberek. Az Egyetem 
térre érkezve, a jogászhallgatók és a politechniku-

sok is a felvonulókhoz társultak, s az immáron több 
ezres tömeg a Landerer és Heckenast nyomdához 
ment, hogy kinyomtassák a 12 pontot és a Nemzeti 
dal-t. Landerer némi ellenállás után végül kötélnek 
állt. Míg a szedésre és nyomtatásra vártak, a zuho-
gó esőben kint várakozó tömeget alkalmi szónokok 
buzdították. Amikor elkészültek az első példányok, 
Petőfi a Nemzeti dal-t, Irínyi a 12 pontot olvasta fel az 
izgatottan várakozó tömegnek, majd a többi nyomtat-
ványt a nép közé szórták. Délután a Múzeumnál már 
tízezer ember hallgatta Vasvári és Irínyi szónoklatát. 
Innen a városházára mentek, ahol a tanács tagjait úgy 
megrémítette a hatalmas tömeg, hogy nemcsak a 12 
pontot írták alá és csatlakoztak a követelésekhez, ha-
nem a forradalom itt létrejött választmányának vezető 
bizottságába is jelölték képviselőiket. A nép és a bi-
zottmány tagjai a hajóhídon mentek át a budai várba, 
s a Helytartótanács elé terjesztették a 12 pontot, vala-
mint ismertették az eddigi történéseket. A bécsi forra-
dalomtól és a majdnem húszezres kavargó sokaság-
tól megrémült tanács mindenbe beleegyezett, többek 
közt, hogy: eltörlik a cenzúrát, a sajtó ellenőrzését a 
sajtótörvényig egy bizottság látja el, s nem vetik be a 
katonaságot a rend helyreállítására. Délután hat óra-
kor kiszabadították börtönéből Táncsics Mihályt, akit 
feleségével együtt diadalmenetben, polgárok által 
önként húzott hintóban vittek magukkal a pesti Váci 
utcában álló „A Nádorhoz” címzett fogadóhoz. 

A márciusi forradalom olyan felkelés volt, amely-
ben a pesti radikális ifjúság vér nélkül szerzett ér-
vényt pontokba foglalt követeléseinek. Nem csoda, 
hogy büszkén és tisztelettel emlékezünk ma is a már-
ciusi ifjakra, hisz meg-mozdulásuk példaértékű a fel-
növekvő nemzedékek számára.

Lévay Mária
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A Húsvétra való készülődés a Katolikus Egyház-
ban hamvazószerdával kezdődik. Ez a negyven napos 
előkészület a nagyböjt, a feltámadásra való közvetlen 
felkészülést foglalja magába.

Emlékezzél ember, porból lettél és porrá leszel! 
Újra elhangzik a felhívás a bűnbánatra. „Térjetek 
meg! Teljes szívetekből hozzám térjetek! Böjtöljetek, 
hangos szóval sirassátok bűneiteket! A szíveteket 
szaggassátok meg és ne a ruhátokat; keressétek Iste-

neteket, Uratokat! Ő jóságos és irgalmas, türelemmel 
gyógyítgatja sebeiteket.” (Joel 2,12-13). Szeretettel 
és irgalommal vár az Isten. Mit tehetek? Hogyan ke-
rülhetek közel hozzá? Az Egyház megadja erre a vá-
laszt az ünnepeivel. Hamvazószerda (és nagypéntek) 
szigorú böjt (háromszor eszünk, egyszeri jóllakással), 
önmegtagadás, lemondás az élvezetekről, imádság, 
jó cselekedet. Hogyan is böjtöljünk? Válasz a Bibliá-
ban: „Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, 
mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcu-
kat, hogy lássák böjtölésük! Bizony mondom nektek: 
megkapták jutalmukat. Te, amikor böjtölsz, kend meg 
fejedet és mosd meg arcodat, hogy ne lássák rajtad 
az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a 
rejtekben is ott van! Akkor Atyád, aki a rejtekben is 
lát, megjutalmaz.” (Máté 6,16-18).

Péntekenként keresztutat járunk a templomban, lel-
kiekben követjük Jézus útját, miközben lelki tükröt 
tartunk saját magunk elé. Kívánom mindenkinek, ér-
jen el Húsvét ünnepére a saját lelki feltámadására! Jó 
húsvéti készülődést!

Marika néni, hitoktató

Húsvétra készülünk

Nagyböjti gondolatok
Ilyenkor nagyböjtben, a keresztúti ájtatosságot 

imádkozva, képzeletben elvegyülök magam is a tö-
megben, amely kétezer évvel ezelőtt Jézust a Gol-
gotára kísérte. Mélységes szégyent érzek a krisztusi, 
önzetlen szeretet láttán, és vágyat, hogy hozzá ha-
sonlíthassak, ami persze lehetetlen. Emberi gyarlósá-
gomban de messze is vagyok Tőle! Csak könyörögni 
tudok Hozzá: Taníts meg, Uram arra, miként követ-
hetlek?!

Milyen könnyű kimondani: kész vagyok, Uram min-
denre, amit kívánsz tőlem. Ám mihelyt megérezzük 
vállunkon a keresztet, hogy megrémülünk!  Mindjárt 
elfelejtjük hangzatos felajánlkozásunkat, hisz amíg 
jól megy a sorunk, annyi ötletszerű elhatározás fo-
galmazódik meg bennünk, melyeket nem gondoltunk 
komolyan. Aztán, amikor az élet próbára tesz minket 
is, mi csodálkozunk el a legjobban, és igyekszünk 
kibújni a próbatétel alól. A keresztünktől, legyen bár 
jelentéktelenül apró csupán, nyomban szabadulni sze-
retnénk. 

Jézus nélkül senki nem képes vállára venni a keresz-
tet. Még megemelni sem tudja, mert elviselhetetlenül 
nehéz a súlya. Bármennyire erősnek hisszük magun-
kat, a kereszt, melyet viselnünk kell, felülmúlja erőn-

ket és össze-
r o s k a d u n k 
a szenvedés 
súlya alatt. 
Csak a hit 
s e g í t h e t , 
hogy újból 
fel tudjunk 
egyenesedni, 
és haladni to-
vább életünk 
rögös útján. 

Nehéz do-
log önzet-
len lélekkel 
m á s o k é r t 
szenvedn i . 
Véges embe-
ri értelmünk 
számára elképzelhetetlen mindez. Nyitottnak, nagy-
lelkűnek, szeretőszívűnek lenni az értetlenekkel, a 
tapintatlanokkal, a durvákkal, a gonoszlelkűekkel 
szemben, embert próbáló feladat. Emberi természe-
tünknek ellentmond a krisztusi parancs: ha megdob-

folytatás a következő oldalon!
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nak kővel, dobd vissza kenyérrel! Azaz a rosszért jó-
val fizess! De nehéz is keresztény lelkülettel fordulni 
mások  felé, amikor az ember szándékát oly gyakran 
félreértik, ha rosszakarattal gyanúsítják, megrágal-
mazzák! Csakis a hit adhat erőt ilyenkor, hogy elvi-
selni tudjuk az igazságtalanságot. 

Jézus keresztútja, értünk elszenvedett keresztha-
lála fontos dolgokra tanít meg minket: a szenvedést 
nemcsak elviselni, hanem legyőzni is lehet. Minden 
szenvedés erősebbé teszi a lelket, belőle mindenkor 
áldásforrás fakad, mert minden Nagypéntek után el-
jön a Húsvét, a Feltámadás, az Élet. 

Nekünk, keresztényeknek örömünnep a Húsvét. Jé-
zus betartotta ígéretét: feltámadt. Zaklatott, hitvány 
értékrendű korunk emberének sokat jelent, ha vala-
ki betartja adott szavát, lévén annyi hamis ígéretben, 

hazug áltatásban része. És íme, az Isten fia feltámadt, 
ahogyan megjövendölte. Nagy szó ez számunkra, 
akik hinni tudunk az eljövendő örök életben, melyet 
Jézus szenvedése eszközölt ki számunkra. A hitetle-
nek nehezen ismerhetik fel a feltámadás misztériumá-
nak örök ígéretét: a rossz soha nem győzi le a jót. Az 
igazság, a tisztaság, a becsületesség, az önfeláldozó 
szeretet nem halhat meg. Ha olykor porba is tiporják, 
ha ideig-óráig félre is tudják állítani örökérvényű, em-
beri értékeinket, a jó, győzedelmeskedve a rossz felett 
újra feltámad, ha nem is harmadnapra, mint Krisztus, 
de valamikor biztosan megtörténik a csoda. Ahogyan 
Nagypéntek, a fájdalom péntekje után mindig eljön 
Húsvét vasárnapja, a jó is győzelemünnepet fog ülni 
egyszer a rossz felett. Talán már a mi világunkban is. 

Lévay Mária

Baba - Mama kör

Egyszer volt, hol nem volt… 
Kezdődhetne így is ez a történet. De ez nem 

mese, ez a valóság egy jó és követendő példa. A 
Balatonboglári  Evangelikus Gyülekezet Baba-
Mama köre 2010 szeptemberében indult 
el Czöndörné Horváth Eszter vezetésével, és azóta is 
működik. Minden hónap 1. és 3. szerdáján, 10-12 óra 
között összegyűlünk a város Evangélikus Templom 
Gyülekezeti termében (Hétház u.17.). Vannak 
köztünk pocakos kismamák, anyukák a babáikkal 
- kisgyermekükkel, míg bölcsödébe/óvodába nem 
kerülnek. A kör célja, hogy találkozási, szabadidős 
lehetőségeket nyújtson számunkra, a kicsik részére 
pedig kis társas együttléteket, ahol együtt játszhatnak, 
és jól érezhetik magukat. Egy-egy alkalomra 
szakértők is jönnek hozzánk (védőnő, pszichológus, 

zenetanár, tűzoltó stb.), hogy 
tartson nekünk előadást az 
adott témában, legyen az 
gyereknevelés, családi élet, 
vagy egyéb érdekes dolog. 
Felmerülő kérdéseinkre 
szívesen válaszolnak. 

Vendégünk volt egy 
zenetanár, aki különböző 
hangszereket hozott 
magával. A gyerkőcök és 
mi is kipróbálhattuk és 
nagyon élveztük. Siófokról 
is érkezett előadónk, aki 
tűzoltó százados, ő az otthoni 
veszélyhelyzetekről és azok 
megoldásáról tartott nekünk 

előadást, sokat tanultunk belőle. Egy jó tea, esetleg 
kávé mellett megbeszéljük a napi aktualitásokat. 
Felköszöntjük a szülinapos anyukákat és babákat 
egy szép énekkel és ajándékkal. Ezután következik 
a mondókázás, amit a kicsik nagyon élveznek. 
Kirándultunk már Fonyódon, jártunk Somogyváron 
a kastélyparkban (ahol lovakat és szamarakat 
etettünk), sőt a balatonboglári Vörös Kápolnához is 
elsétáltunk. Karácsony közeledtével mézeskalácsot 
sütöttünk, ahol mindenki kivette a részét a 
munkából. Azért szeretünk ide járni, mert választ 
kapunk a kérdéseinkre, jó a csapat, és ugyanazokkal a 
problémákkal találkozhatunk. Ehhez nyújt segítséget 
Eszter! Akinek kedve van, csatlakozzon a Baba - 
Mama Körhöz!

Sáfár Brigitta, Németh Zsuzsanna
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M Á R C I U S
Lúdbőrzik nézd a tócsa, vad, 

vidám, kamaszfiús 
szellőkkel jár a fák alatt, 

s zajong a március. 
A fázós rügy nem bujt ki még, 

hálót se sző a pók, 
de futnak már a kiscsibék, 

sárgás aranygolyók.

Elhunyt Papp S. Gábor festőművész, tanár
Hosszú betegség után, életének hetvennegyedik 

évében elhunyt Papp S. Gábor festőművész, tanár.
A tanítás mellett több, mint fél évszázadon át alkotó 

művész 80 kiállításon mutatta be képeit, melyből 
35 egyéni tárlat volt. Külföldön: Németországban, 
Ausztriában, Finnországban és Erdélyben is 
voltak kiállításai. A festő Kolozsvárott született, 
Szatmárnémetiben nevelkedett, majd Kolozsvárott és 
Bukarestben járt főiskolára. Máramarosszigeten és a 
Kolozsvár melletti Székelyhídon tanított. 1971-ben 
költözött Fonyódra, megnősült és családot alapított. 
Lellén, Bogláron és Fonyódon is tanított rajztanárként. 
Az élete úgy hozta, hogy a Kárpát-medence vándora 
lett, de itt, a fonyódi dombokon, a Sípos-hegy déli 
oldalán második hazájára és otthonra lelt. A Partium 
és Erdély után megszerette a Dunántúlt és a pannon 
táj lágy aranyködét, egy életre szóló, csodálatos 
csapdába lépett. Saját bevallása szerint sok tó és folyó 
mellett járt, de ilyen meleg színekkel, mint itt, sehol 
sem találkozott. Még amikor tajtékzik, hullámzik 
a Balaton, neki akkor is bársonyosnak tűntek az 
árnyalatok.

 A téli hónapokban fogyóban a fény, reánk telepedik 
a köd és a sötétség, és most már fogyatkozóban a 
magyar is, csak rossz kedvünk telei szaporodnak. 
Ilyenkor szoktak elnémulni a múzsák, de nem Papp 
S. Gábor lelkében és művészetében. Mert az ő 
múzsája az évszakokon és korszakokon átnyúló örök 
természet, a mater natura volt. Képei a magyar nyarak 
melegét és báját őrzik. Hosszú ecsetvonásaival a 
Badacsonyt, az északi part hegyeit, a mindig más fényű 
naplementéket és mosolygó csendéleteit varázsolják 
elénk. Az évtizedek során a kontúrjai elmosódtak, a 
képek plasztikusabbak és világosabbak lettek. Belső 
fény világít a festményeken, és e sugarakat gyógyító 
üzenetként küldi felénk. Számtalan technikát ismert, 
az olaj és az akvarell mellett, az ikonfestészetet, a 
rézkarcot, rézdomborítást,, a seccót, grafittót...

Bejárta szinte egész Európát, számos várost, tájat és 

népet megismert. Szomorúan szokta emlegetni, hogy 
szomszédjainknál nagyobb a nemzeti összetartás, 
mint nálunk, és bizony idehaza nagyobb a széthúzás, 
politikai taktikázás, a gőg, kisebb a társadalmi empátia, 
a szolidaritás. Nem tudott, és nem is akart elszakadni 
a múlttól. Minden szavában és ecsetvonásában ott 
vannak a nagyapák, nagybácsik, szülők, és a híres 
erdélyi famíliák életkálváriája és a sajátja. Átélte a 
háború valós és lelki nyomorúságát, a felszabadulás 
reményét, a jobb és a baloldali diktatúrákat, a román 
nacionalizmust és a kommunizmus bénító béklyóit, 
majd már velünk együtt az elvtelen paktumokat, 
árulásokat, hazugságokat és csalódásokat. 

Rőt nádasokat, szelíd zsombékokat, kék, zöld, 
vagy bíborszínű víztükröt és égboltot mutatott fel 
korunk szürkeségével szemben. Nyolc éve egy 
komoly szívműtéten esett át, és azóta a képei még 
fénylőbbek lettek. Alkotó kedvét a betegség és a 
marginalizálódott élethelyzet sem tudta csorbítani 
és elvenni. Művészete, festészete Fonyód gazdag 
képzőművészetének és palettájának szép és szerves 
része, immár örökre. Halálát felesége, leánya, fia 
és három unokája gyászolják és gyászolja az egész 
város. 

Isten Veled Kedves Gábor!
Mezei István
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Nagymamáink mellette tették le a voksukat, és nem 
tévedtek. A szódabikarbóna meglepően sokféle mó-
don alkalmazható.
Tisztítja a kezet: Nedvesítsük be a kezünket, és 
enyhén dörzsöljük be szódabikarbónával, mintha 
csak beszappanoznánk: meglepődve tapasztalhatjuk, 
hogy kezünk bőre tiszta és lágy lesz tőle. 
Szagelnyelő: Noha szagtalan, a szódabikarbóna egyik 
jó tulajdonsága, hogy képes elnyelni a legzavaróbb 
illatokat is. Hasznos a hűtőben, a beépített szekrényben 
vagy akár megszokott dezodorunk helyett is. 
Beszórhatjuk a cipőnkbe is, majd hagyjuk állni benne 
egész éjszaka: nemcsak, hogy szagtalanítja a lábbelit, 
de megakadályozza a későbbi lábgombásodást is.
Könnyíti az emésztést: Ég a gyomra? Nehezen 
emészt? Könnyen segíthet rajta! Oldjon fel egy 
kávéskanál szódabikarbónát egy pohár vízben, 
és igya ki egy hajtásra! Ilyenkor olyan puffadást 
enyhítő oldatot kapunk, mely lúgos kémhatásának 
köszönhetően stabilizálja a pH-értéket, és megszünteti 
a túlzottan savanyú kémhatást. 
Továbbá:
• Megőrzik élénk színüket zöldségek, ha főzéskor 

kevés szódabikarbónát is szórunk a vízébe. 
• Keményebb és tartósabb marad a tejszínhab, 

ha felverés előtt egy csipetnyi szódabikarbónát 
teszünk bele. 

• Mindenfajta rovarcsípésre kiváló –  a 
szódabikarbóna kevés vízzel keverve 
hatásos fájdalom- és duzzadtságcsökkentő. 

• A sütemények összeállításánál fele sütőport és 
fele mennyiség szódabikarbónát használjon, szép 
egyenletes lesz a tészta.

• Ha nehezen fő meg a marhahús, tegyen a vízbe 
egy késhegyi szódabikarbónát. Más húsra is 

érvényes ez az eljárás. 
• Ha kemény a víz, szórjunk fürdővizünkbe 10 deka 

szódabikarbónát, mert annak vízlágyító hatása 
van. 

• Leégett étel maradványait eltüntethetjük, ha az 
edényben kevés vízbe kevert szódabikarbónát 
forralunk. Ha kihűlt, könnyen kitisztíthatjuk a 
lábast.

• A csempére tapadt makacs szennyeződéseket 
nedves rongyra szórt szódabikarbónával 
dörzsölhetjük le.

• A WC-kagylóba szórjon szódabikarbónát, majd 
csutakoljuk ki kefével.

• Két púpozott kiskanál szódabikarbónából és egy 
kiskanál citromléből vagy vízből készítsünk sima 
pépet. Ezzel mossunk fogat, majd hideg vízzel 
öblögessünk. Fehéríti a fogzománcot.

• Ha hajmosás előtt egy maroknyi szódabikarbónát 
dörzsölünk a száraz fejbőrbe, megszabadít 
a korpától valamint puha és dús lesz tőle a haj.

Szinte minden felsorolt előnyét magam is tapasztaltam 
már az alkalmazása során. Javaslom a bio boltokban 
kapható változatát az élelmiszer bolti társaival 
szemben. Csak ajánlani tudom mindenkinek. 
(forrás: zoldujsag.hu)              NB

Csak természetesen!
A szódabikarbóna – a régi-új csodaszer

Örömmel tudatjuk, hogy elindítottunk egy 
politikamentes összefogást a pozitív gondolkodás és a 
mosoly mentén, mosolygósabb Magyarországunkért.
Fonyód város önkormányzata és intézményei 
támogatóan fogadták kezdeményezésünket. 
Szeretnénk, ha ez a „mosoly vírus” gyorsan terjedne 
Fonyódon, mert mosolyogni jó!
Elérhetőségünk: Tel.: 06-30/605-6568
www.mosolygosmagyarorszagert.hu

Farkas Éva, Bádonyi Imre

Mosolyogj Fonyód!
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Programok március 16-tól április 15-ig

Március 16. Vasárnap
Kishuszárok március 15-i ünnepsége

Helyszín: Múzeum, 10:00 óra

Helyszínek:

Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók Béla u. 3.); Könyvtár (Szent István u. 29.); 

Március 21. Péntek
Máthé Zsolt és Gombai Nóra énekesek koncertje

Helyszín: Feng Shui Galéria 18:00 óra

Március 26. Szerda
Általános iskolások mesemondó versenye és rajzkiállítása

Helyszín: Múzeum, 14:00 óra

Március 28. Péntek
Bukovinszky Julianna kiállítása óvodásoknak

Helyszín: Műzeum, 15:30 óra

Március 28. Péntek
Domány Sándor festőművész kiállítása
Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Március 29. Szombat
Könyvvásár: történelem, szépirodalom, útikönyvek 50 Ft/db

Helyszín: Könyvtár, 08:30 - 13:00 óra

Április 3. Csütörtök
Protestáns Kulturális Est: dr. Bálint Zoltán és Bea, Misszionárius voltam...

Helyszín: Múzeum, 18:00 óra

Április 4. Péntek
Hauser Adrienn zongora koncertje

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Április 14. Hétfő
R. Kárpáti Péter beszélget Venczel Vera színművésznővel

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Április 15. Kedd
Berzsenyi Társaság kiállítása: Irodalmi karikatúrák

Helyszín: Múzeum, 17:00 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 kápolna
 11:00 óra Plébánia templom
 17:00 óra Plébánia templom
Gyerekmisék: 
Szombaton az esti szentmisék, 
a kövekező napokon:
 április 12., május 10.   
  

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Márc. 16.    9:30 óra 
(úrvacsorás Istentisztelet)
Ápr. 6.    9:30 óra
    protestáns templomban
   (József utca 21.)

Márc. 19. 16:00 óra, házi bibliaóra                   
   Peti Istvánéknál
  (Fonyód, Rózsa u. 31.)
Ápr. 3. Protestáns Kulturális Est
Fonyódi Múzeum, 18:00 óra.

Református
Istentiszteletek rendje

Márc. 16. 11:00 óra
Márc. 23. 11:00 óra
Márc. 30. 11:00 óra
Ápr. 6.  11:00 óra
Ápr. 13.  11:00 óra
Ápr. 18.  19:00 óra

protestáns templomban
(József utca 21.)

Minden számontartott és leendő 
testvérünket is szerettel hívjuk a 

fenti alkamkara!
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Alapszolgáltatási Központ
Z ö k k e n ő m e n t e -

sen, betegségek nél-
kül múlt el a február, 
mely nyilván köszön-
hető az influenza elle-
ni oltásoknak is.

Kellemesen telnek 
napjaink, a megun-
hatatlanul ismétlődő, 
sok-sok beszélgetés-

sel, dominózással, memória-kártyázással, felolvasás-
sal, és az új scrabble-játékkal. 

Nagy segítség a Fonyódi Egészségügyi Kft-től a 
rendszeres gyógytorna, masszás.

Új szolgáltatás a heti rendszerességgel érkező pe-
dikűrös.

Minden néphagyomány szerinti és vallásos ünnep-
ről megemlékeztünk (pl.: Gyertyaszentelő Nagybol-
dogasszony, Szent Balázs, Szent Ágota...)

Gyermeki várakozással készültünk a 2014. február 
25-én megrendezésre került farsangra, melyet a bala-
tonfenyvesi Ezüst Fenyő Nyugdíjas Egyesülettel kö-
zösen valósítottunk meg. Várakozáson felüli érdeklő-
dés és hangulat kísérte a programot. A balatonfenyvesi 
meghívott vendégekkel ötvenheten ünnepeltük az 

Alapszolgáltatá-
si Központban a 
tél búcsúztatását. 
A jelmezbe öltö-
zöttek sokkal töb-
ben voltak, mint 
amennyit a rendkí-
vül szakértő zsűri 
díjazni tudott. Iga-
zán igazságosan, 
egyöntetűen dön-
töttek a vendégek 
és helybeliek kö-
zött, 3-3 helyezet-
tel. A tombolasor-
solás formabontó 
volt annyiban, 
hogy minden jelen lévő ajándékkal gazdagodott. 

A különlegesen jó hangulat biztosítéka volt a mél-
tán kedvelt, közismert zenész, Horváth Károly. 

Reméljük, hogy a jövőben is sok ilyen emlékezetes, 
vidám rendezvénynek tudunk otthont adni, továbbá 
szeretnénk, ha hasonló programok segítségével még 
jobban összekapcsolódna a két település élete. 

Balázs Bernadett

Sítáborban a gimnazisták

A fonyódi gimnázium tanulói idén is nekivágtak 
a Lengyelországba tartó útnak, hogy kihasználják a 
tél adta sportlehetőségek egyikét, a síelést. Febru-
ár 16-án, vasárnap reggel indultunk a gimnázium-
tól húsz diákkal, két tanárunkkal és egy kísérővel.  
Késő délután érkeztünk meg egy lengyel kisvárosba, 
Jelesniába. Az este gyorsan elment a szobákba való 
berendezkedéssel és a meleg vacsora elfogyasztásá-
val, amivel a panzióban vártak minket. 

Másnap csalódottan tapasztaltuk a sípályán, 

hogy nem a megszokott, teljesen fehér lejtők fo-
gadtak minket. Ebben a majdnem egész hé-
ten át tartó verőfényes napsütés is közrejátszott. 
Mindezek ellenére igyekeztünk sokat síelni, 
snowboardozni azon a kevés havon, ami volt.  
A hét második felében egy kis fürdőzésre is volt lehető-
ségünk az egyik közeli hotelben, ahol szauna és meden-
ce állt rendelkezésünkre a délutáni órákban, mely kelle-
mes kikapcsolódást nyújtott a délelőtti sportolás után.  
A csütörtöki napon a szinte már hagyomány-
nyá vált zywiec-i sörgyár-látogatáson vettünk 
részt, ahol a gyár múzeumában mindent meg-
tudhattunk arról, hogyan készül a zywiec-i sör, 
majd a nagykorúak kóstolót is kaphattak belőle.   
Délelőttjeinket síeléssel, estéinket pedig pihenés-
sel, közös játékokkal, vagy a közeli sportcsarnokban 
mozgással töltöttük. 

A tervezettnél egy nappal korábban, szombaton 
késő este gördült be a buszunk a gimnázium mögé. 
A tábor végezetével mindnyájan úgy éreztük, hogy 
mindent megtettünk a jókedv érdekében, és kihoztuk 
a lehető legtöbbet a hétből.            Hideg Bernadett
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Február 21-én megrendeztük a bölcsődében a far-
sangi mulatságot. Az alkalomra szeretettel invitáltuk 
a szülőket is, és utólag örömmel mondhatom, szép 
számmal meg is jelentek eme jeles eseményen. Ezt, 
ez alkalommal meg is szeretném köszönni, mert je-
lenlétükkel színesítették a gyerekek számára nagyon 
fontos ünnepséget. Mert bizony szép számmal bújtak 
jelmezbe a bölcsődés gyerekek, akik már napokkal a 
farsang előtt sokat beszélgettek arról, ki, mivé vál-
tozik a jelmezbálon. Volt katicabogár, rendőr, cica, 
tündér, pillangó, méhecske, szívecske, mini Télanyó, 
dinoszaurusz, Mini egér, doktor, focibíró. Fergeteges 
bállal köszöntünk el az idei téltől, a bölcsőde aznap 
hangos volt a mulatságtól. 

A gyerekek finomságokkal, farsangi élményekkel 
gazdagon tértek haza. Köszönjük a szülők hozzájáru-
lásait, titkos álmom válna valóra, ha legközelebb ők 
is bátran jelmezbe bújnának. Reméljük mindenki jól 
érezte magát, a hagyomány jövőre folytatódik!

 Heidinger Zsoltné Ari Edina

Közhírré tétetik, 
hogy annak rendje és 
módja szerint az óvo-
dások február 28-án, 
egész napon át tartó 
vigassággal, mulat-
sággal, jókedvvel, 
szebbnél szebb és öt-
letesebb jelmezekben 
elbúcsúztatták a telet, 
s most várják a kike-
letet! Bár nem volt 
hosszú és kemény a 
tél, azért mindenki-
nek jól esik a tavasz, 

a sok napsütés, a természet megújulása. A téli hideg 
és fagy, szürkeség próbára tette az embereket, növé-
nyeket, állatokat régen is és ez így van ma is. 

A vidám farsangi mulatsággal siettetni próbáljuk 
a tavasz közeledtét. Ez az ünnep a gyermekek egyik 
nagy kedvence, amikor minden lehetséges, és mi, fel-
nőttek is szemet hunyunk a kisebb csínytevések, ker-
getőzések, hangoskodás fölött. 

Délelőtt folyamán Figura Ede zenés, verses műso-
ra is színesítette a gyermekek napját, az előadásba 
bevonta a szerepelni vágyó kicsiket, a többiek pedig 

fülig érő szájjal nevettek, nótáztak és kacagtak. Az 
előadást a Fonyódi Óvodáért Közhasznú Alapítvány 
finanszírozta. A délutáni, csoportonkénti maskarás 
felvonulásról nem hiányozhatott az eszem-iszom, dí-
nom-dánom sem! A „főszereplő” a sok finomság mel-
lett természetesen a farsangi fánk volt. A jól sikerült 
nap után megpihenve, újult erővel várjuk az egyik 
legszebb hónapot, márciust, a természet újjászületé-
sének időszakát!        

Szántó Andrea 

Bölcsődei hírek

Farsang az óvodában
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Kollégiumi diáktalálkozó

Újra maskarások töltötték be iskolánk auláját febru-
ár 14-én a felsős, és február 15-én, az alsós farsangon. 
A felsősök vetélkedő paródiát, marionett táncot adtak 
elő, híradót elevenítettek meg. Láthattunk apácákat is. 

Az alsósok produkciói is kiváló közös munkáról, 
vidámságról szóltak és nem utolsósorban nagy büsz-
keséggel töltötték el a szülőket. A felsős farsang után 

még diszkó is várta a tanulókat, akik fáradhatatlanul 
táncoltak. 

Akik nem voltak velünk, most képriportjaink alap-
ján betekinthetnek e vidám eseménybe.

Gyurina Mária

2014. február 22-23-án az idén 10. éve került meg-
rendezésre Fonyódon, a Balatoni Kollégiumi találko-
zó. A rendezvény célja az ismerkedés, tapasztalatcse-
re, a kollégiumi élet, hagyományok megismerése, s 
egyben a tehetségek számára szereplési és bemutat-
kozási lehetőség biztosítása. 

A találkozó szép, ünnepi alkalom, melyet komoly 
munka, felkészülés előz meg, mind a vendéglátó, 
mind a résztvevő diákok és nevelők részéről. Pályá-
zatokat írtunk ki a kollégiumokban működő irodalmi, 
színjátszó, zenei, képzőművészeti és fotós diákkörök 
számára. A diákok alkotásaiból kiállítás készült.

A képzőművészet területén az idén a keszthelyiek 
gombképei vitték el a pálmát. A fotókból készült ösz-
szeállítást kivetítve is láthatta a nagyközönség. Sok 
remek vers is érkezett, melyet Dr. Grübl Lászlóné 
nyugdíjas pedagógus, a kollégiumi találkozók elindí-

tója értékelt. 
Délelőtti programban a színjátszó körök mutat-

koztak be. Az idei évben a népi komédiáké volt a 
főszerep. A tabi kollégiumban nagy múltra visszate-
kintő színjátszói három darabot is hoztak. A fonyódi 
színjátszók „Lopótök, a Mari nem olyan” című népi 
komédiát adták elő Lőrincze Julianna tanárnő ren-
dezésében, melyet később, a fonyódi nyugdíjas klub 
tagjai számára is bemutattak. A délutáni programban 
műveltségi vetélkedő, teadélután szerepelt, az esti 
programban táncbemutató volt.

Vasárnap délelőtt sportversenyeken vehettünk részt, 
mellyel párhuzamosan diák önkormányzati fórum 
zajlott. A rendezvény zárásaként ismét elhangzott: 
„… megérte a sok fáradtságot, igazán szép élmények-
kel lehettünk gazdagabbak.”

Magyar Valéria

Általános iskolás farsang
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Mátyás-nap 2014

Mint minden évben, az idén is megrendeztük a 
már hagyománnyá vált Mátyás-napot. Koszorúzással 
kezdődött az ünnepség, a vendégek, az osztályok 
képviselői és osztályfőnökei tiszteletüket tették a 
félemeleti zsibongóban a Mátyás-falnál. 

A tanáraink az idén is meghirdették a Mátyás 
királyról szóló emlékbeszéd-író pályázatot, 
amelyet Farkas Bence 11. c osztályos tanuló nyert. 
Nyereménye pénzjutalom volt és lehetőség arra, hogy 
a koszorúzáson megjelentek előtt ő olvashassa fel a 
nyertes pályamunkát.

A rendezvény a gimnázium aulájában 
folytatódott. A zászló bevitele után Farkasné Szabó 
Ildikó, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Fonyódi Tankerületének igazgatója és Hídvégi József, 
Fonyód Város Polgármestere mondott beszédet. Őket 
fuvolatrió követte, Tóth Szeréna, Tóth Leona, és 

Proity Luca előadásában.
Bántó Zsuzsanna mondott ünnepi beszédet, 

majd a „Pro scola” kitüntetés átadására került sor. 
Az idei tanévben Németh Julianna, a Fonyódi 
Öregdiákok Egyesületének elnöke vehette át az 
egyesület nevében. Ezután következett a Mátyás-
gyűrű átadása. A gyűrű odaítéléséről minden évben 
a tantestület tagjai titkos szavazással döntenek. Az 
idén Szilasi Gábor tanár úr kapta az idegen nyelvi 
munkaközösség vezetéséért, a sikeres nyelvvizsga- 
és érettségi felkészítésekért, valamit a diákcsere-
kapcsolatok lebonyolításáért. Osztályának tagjaiként 
ezúton is gratulálunk neki!

A gyűrű kiosztását a diákszínpad előadása 
követte: Baranyi Ferenc, A lónak vélt menyasszony 
című darabját adták elő a diákok. A darabot betanították 
tanáraink, Halvax Eszter és Szekeres Attila. Ezzel 
a vásári komédiával készülnek az idén áprilisban 
megrendezendő Keszthelyi Helikon fesztiválra.

Az előadást szünet követte, ezalatt berendezték a 
színpadot a Ki Mit Tud? vetélkedőhöz. Sok osztály sok 
tanulója lépett fel a legkülönbözőbb produkciókkal, 
köztük zenészek, táncosok, énekesek, valamint két 
teljes zenekar. Nyertest idén sem hirdettek, ezen 
a versenyen mindenki a dobogó legfelsőbb fokára 
állhatott.

A napot a 10. évfolyam képeinek és a töröcskei 
művészeti táborban készült műveknek a kiállítása 
zárta a klubban és a félemeleti zsibongóban. Itt 
mindenki megtekinthette az ott készült képeket, 
rajzokat és az összes erről megjelent újságcikket.

Ez volt az idei Mátyás-nap, reméljük, ez a 
hagyomány a következő tanévekben sem szakad meg.

Fait Balázs, Horváth Norman Balázs

Kiváló szereplés az SZKTV-n
Remekül szerepeltek tanulóink a Somogy Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett és 
január 7. és 14. között Kaposváron rendezett Szakma 
Kiváló Tanulója verseny megyei döntőjében. A 
bacsákos fiúk három első, egy második és egy 
harmadik helyezést is szereztek.
Iskolánk tanulóinak eredményei:
Ács-állványozók: 1. Kovács Dávid, 2. Kiss László, 
3. Bálint Attila 
Kőműves: 1. Nagy Kristóf, 4. Nagy Máté 
Felkészítő tanáraik: Grécsné Virág Rita, Szalai János 
Szerkezetlakatos: 1. Valentyír Miklós 

Felkészítő tanárai: Kovács Tibor, Szente Mihály 
Villanyszerelő: 4. Zsigrai Márk, 5. Siess Dominik 
Felkészítő tanáruk: Vass Zoltán Horváth Péter
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LIONS hírek
Február 3-án megtartottuk februári gyűlésünket. 

Ennek kapcsán csupa pozitív dologról tudok beszá-
molni. Értesítést kaptunk, hogy a NEA által, a civil 
szervezetek működési támogatására kiírt pályázaton 
250.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyer-
tünk. Már a szerződéskötés is megtörtént. Most már 
csak a pénz érkezését várjuk. Igaz nem olyan sok, de 
nekünk sokat jelent. Elkölthetjük fuvarra, könyvelés-
re, banki költségre, postaköltségre stb. tehát ezer he-
lye van. Kormányzóságunk mozgássérült gyermekek 
részére törökországi táborozást szervez. A mi klubunk 
hét gyereket küldhetne. Ha volna rá jelentkező akkor 
Bálint Lehelné elnököt keresse meg. Folytatódik a 
középiskolások részére a nemzetközi cseretábor szer-
vezése is. Vannak gyerekek, aki így járják be az egész 

világot. Szintén elnök asszonynál 
lehet érdeklődni.

Megtartottuk a Wolfhagenből 
kapott ruha, és egyéb adomá-
nyok kiosztását. Köszönjük 
a kollégiumnak, hogy helyet 
biztosítottak, és a lelkes kollé-
gista fiuk igen nagy segítségét. 
Elég sok maradék van. Úgy gondol-
tuk, hogy majd egy későbbi időpontban - talán ápri-
lisban - tartunk majd még egy árusítást. Szeretettel 
köszöntöttünk egy új tagjelöltet is. Nagy megtisztelte-
tés érte klubunkat. Volt kormányzónk, Németh István 
elhozta bemutatni a „ Szemszűrő„ buszunkat, amit a 
kormányzóság vásárolt, és szerelt fel műszerekkel a 
francia, és a német klubok segítségével. Ezt minden 
klub igénybe veheti, és ingyenes szemszűrést végez-
het a működési területén. Mindjárt megragadtuk az 
alkalmat, és 2014. március 24-től pár napra a fonyódi 
járás pár iskolájának első osztályos gyermekeit sze-
retnénk látásvizsgálatot szervezni a Klebesberg Köz-
pont igazgató nőjének hathatós segítségével. Megkö-
szönjük a kedvességét, és természetesen a segítségét. 
A mellékelt fényképen látható a „Szemszűrő” busz. 

Fábián Lászlóné
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Télűzés a fonyódi parton
Keresve sem találhat-

tunk volna jobb időpontot 
a télbúcsúztató program 

megrendezésére, mint március első hétvégéjét. A ra-
gyogó napsütés és az ígért program kicsalogatta az 
embereket a szabadba. A Fonyódi Kulturális Intéz-
mények szervezésében sorra került rendezvény egyik 
főszereplője az első alkalomhoz hasonlóan Schirilla 
György volt, aki ezúttal tíz percet úszott a négy fo-
kos vízben. Bár a kinti hőmérséklet legalább 17 fo-
kos volt, így se volt kedve senkinek utána csinálni a 
mutatványt. Gyuri az úszást megelőzően negyedórát 
futott is a fonyódiakkal. Ez a kiváló sportember már 
tizenöt éve feszegeti az emberi tűrőképesség határait, 
egyúttal felhívja a figyelmet a sportra, az egészséges 
életmódra. Mindezt a szeretet és a pozitív erő hangján 
teszi könnyedén.

Az ő szereplését követően a hangulatot a Vaga Ban-
da Társulat egyedi, látványos produkciója dobta fel 

gólyalábas, tűzzsonglőr előadásával.
Nem maradt el a kiszebáb elégetése sem, amelyre 

most is feltűztük mindazon érzéseinket, élményein-
ket, amelytől ily módon, jelképesen, gyorsan meg 
szeretnénk szabadulni. A mulatságot zsíros kenyér 
party kísérte forralt borral, teával. 

Keressük a közösségteremtő találkozásokat tovább-
ra is!      Mellory

Az elemző, elmélkedő Garamvölgyi László

A találkozó előtti emlékem Garamvölgyi Lászlóval 
kapcsolatban az volt, hogy egy ötéves kutatómunka 
eredményeképp könyvet írt József Attila haláláról, 
amelyben állítja, hogy a költő nem öngyilkosság, ha-
nem baleset áldozata lett. Mindez felkeltette kíván-
csiságomat személyisége, munkája iránt. 

A beszélgetés végén vegyes benyomásaim szület-
tek vele kapcsolatban, ugyanis többet láttam a kutató, 
történész irányultságából, kevesebbet a rendőri hiva-
tás iránti elkötelezettségéből. Ami nem biztos, hogy 
baj, csak én vártam mást. A történelem iránt fogéko-
nyabbak viszont nagyon élvezhették kutatási eredmé-
nyeiről, okfejtéseiről szóló előadását.

A társadalom óriási változásokon ment keresztül  az 
utóbbi két évtizedben, a bűncselekmények száma 
egyértelműen nőtt, azt is mondhatnánk, hogy rázúdult 

a kriminalitás a mindennapjainkra. Ezek összefüggé-
seiről, a rendőrség erőfeszítéseiről, probléma megol-
dó törekvéseiről szívesen hallottam volna többet. Bár 
elhangzott, hogy a bűnmegelőzésre kell fektetni na-
gyobb hangsúlyt, és az emberi szükségletek sorában 
a második helyen foglal helyet a biztonság, ettől még 
nem változik semmi, az állampolgári közérzetem 
nem lesz sokkal jobb. Mintha csak sokat emlegetett 
frázisok lennének, hosszú távú megoldások kevésbé.

 Garamvölgyi Lászlót sok helyütt a rendőrségi kom-
munikáció atyjának, a magyar rendőrség emblemati-
kus figurájának nevezik. A városlakók rajta keresztül 
kerülnek közelebb a rendőrséghez. Mostanra vált szá-
momra világossá az emblematikus jelző. 

„ Az emberi személyisége nem változott sokat az 
idők során,- mondta  dr. Garamvölgyi László. A ren-
dőrség kötelékében eltöltött több mint húsz évem után 
is megdöbbent az emberi közömbösség, komolyan 
megingott a hitem az emberi kapcsolatokban.”   

R. Kárpáti Péter beszélgetőtárs érthető módon több-
ször is feszegette a kérdést, hogy vajon a halálbün-
tetés jelentene e visszatartó erőt  a bűncselekmények 
elkövetésében.  Az Uniós tagságunk miatt megszűnt a 
halálbüntetés visszaállításának esélye, az állam pedig 
nem engedheti meg magának a tévedés lehetőségét. 
Nekem úgy hangzik, mintha direkt keresnénk a  fel-
mentő okokat arra, hogy ne lehessen rend körülöt-
tünk, a világban.     Mellory
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Iskolánk, mint 2001 óta mindig, idén is 
méltóképpen megemlékezett a hősökről a február 25-i 
emléknap alkalmából. Idén a kommunista diktatúrák 
áldozatainak emléknapját az tette emlékezetessé, hogy 
a Fonyódi Kulturális Intézmények szervezésében 
Katona Csaba történész (MTA Történettudomány 
Intézet) tartott előadást.  Illetve nem is igazán előadást, 
hanem egy mély bölcsességgel, sok-sok emberséggel, 
időnként szarkasztikus humorral átszőtt, rendkívüli 

történelemórát a gimnázium diákjainak és a Bacsák 
György SZKI-ból érkező vendégeinknek. 

Az előadó nem csak hazánk 1945 utáni történelméről 
mesélt, hanem remekül válogatott képek segítségével, 
széles történelmi tablót nyújtott Közép-Európa 20. 
századi történetéről. Arról hallhattunk, nem elég, hogy 
hazánk a 20. századi történelme során több háborút 
is elveszített, nálunk csak a háborúk értek véget, 
de a harcok nem. Ez utóbbi folytatódott, de éppoly 
élet- és egzisztencia veszélyesen, mint a békekötések 
előtt. Kezdetét vette a bosszúhadjárat. Ismét gyilkos 
kiáltott „Gyilkos”-t! és áruló „Áruló!”-t. Senki sem 
tartotta számon hányan pusztulnak el akasztófán, új 
haláltáborokban, a kitelepítéskor, az Andrássy út 60-
ban, az 1956-os forradalom utáni bosszúhadjáratban, 
hogy hány ezren menekültek külföldre. Valamilyen 
módon mindenki áldozattá vált. 

Ha nem vigyázunk, ha nem emlékezünk, ha nem 
vonjuk le a tanúságokat, ismét áldozataivá válhatunk 
nemzetromboló, kártékony eszméknek.                                                                                                       

Babina Edit

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja
Katona Csaba előadása a Mátyás Király Gimnáziumban

20

Rózsa bál a fonyódi ovisokért
2014. február 22-én, új helyszínen, a Mátyás Ki-

rály Gimnáziumban rendezte a Fonyódi Óvoda és a 
Fonyódi Óvodáért Közhasznú Alapítvány a Rózsa 
bált. Örömmel tapasztaljuk, hogy évről- évre szép 
számmal fogadják el a meghívást a jelenlegi, és a volt 
ovisok szülei egyaránt a bálra.

Az estet az ovis néptáncosok játékfűzése nyitotta, 
azt követte az Alapfokú Művészeti Iskola társastánc 
csoportja, majd a táncos lábú szülők és óvó nénik ör-
vendeztették meg a jelenlévőket produkciójukkal. A 
finom vacsorát a Konyha Kft. biztosította, a talpalá-
valót a Vaklárma együttes szolgáltatta. Külön köszö-
net érte, hiszen felajánlásukkal támogatták az óvodai 
alapítványt! A szép és tágas új helyszín, a gimnázium 
beváltotta hozzáfűzött reményeinket, hiszen kényel-
mesen, kellemesen elfértünk és nagyon jól éreztük 
magunkat!

Mivel az alapítvány egyik fő bevételi forrása a bál, 
ezért igen meghatározó e szép és nemes hagyomá-
nyokat ápoló rendezvény. Melyből a fonyódi óvodá-
soknak rendezvényeket, előadásokat, kirándulásokat 
szervezünk és fejlesztjük az óvoda tárgyi feltételeit, 
lehetőségeinkhez mérten.

Sokan panaszkodnak manapság, hogy az emberek 

magukba fordulnak, érdektelenek, nem figyelnek 
egymásra, stb. Engedjék meg, hogy saját tapasztalati-
mat megosszam Önökkel. 

Én nem így gondolom és nem így tapasztalom! Az 
elmúlt másfél hónapban a bál volt a harmadik rendez-
vény, amikor is a jótékonykodás a fonyódi óvodába 
járó gyermekekről szólt. A múlt hónapban a somogyi 
fradisták rúgták a bőrt az ovisok javára, az elmúlt hét-
végén a fonyódi női kézisek játszottak a gyermekeink 
javára és a bálozók is e nemes célból fogadták el meg-
hívásunkat. 

Azt gondolom, hogy ezek a tények önmagukért be-
szélnek!

A teljesség igénye nélkül röviden: Köszönjük a 
fonyódi óvodások nevében!      Matuczáné Tuli Mária
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Jótékonysági kézilabda torna
2014.02.16-án, vasárnap megrendezésre került a 

Zákányi Kálmán Sportcsarnokban az I. Jótékonysági 
kézilabda torna. Résztvevő csapatok a megyei baj-
nokságban szereplő  Egerszegi KK, Göcsej SK, Ku-
tasi NKC, NIKÉ SE és a szervező Petőfi SE Fonyód . 
A vasárnapjukat erre a nemes célra feláldozó sporto-
lók már reggel kilenc órától küzdöttek a díjakért, és a 
nemes célért.  A kézilabda szakosztályunk a Fonyódi 
Óvodáért Közhasznú Alapítvány részére gyűjtött.  

A torna sikeresen és sérülésmentesen lezajlott. Az 
első helyezett a Kutasi NKC, a második az Egerszegi 
KK, a harmadik a NIKÉ SE csapat lett. A legjobb ka-
pusnak járó díjat a Kutasi NKC játékosa, Kovács Ka-
talin,a torna gólkirálynője címet a NIKÉ SE játékosa, 
Dudás Emese vehette át. 

Ezúton szeretnénk megköszönni az egész napos 
munkáját Sonnenschein Miklós, Boór Gyula és Boór 
Gergő bíró sporttársaknak, akik térítés mentesen, bí-
rói munkájukkal segítették a sportszerű torna lebo-
nyolítását.

Bízunk benne, hogy ezzel a kezdeményezéssel ha-

gyományt teremtünk, és az elkövetkezendő években 
is meg tudjuk rendezni ezt a tornát.

Köszönjük a támogatók önzetlen segítségét, ami ál-
tal sikeresen elértük a kitűzött célt!

Bakos Zita

Thai-Boksz és Brazil Jiu Jitsu edzések Fonyódon!

Hétfő és szerda esténként 17 és 19 óra között 15-20 
mozogni vágyó fiatal jön össze lassan 1 éve a Gimná-
zium tornatermében. Könnyű, egész testet megmoz-
gató stretching - nyújtással kezdjük, hogy az edzés 
későbbi szakaszában történő mozgások során ne sé-
rüljön meg senki. Nem beszélve azokról, akik egész 
nap ülőmunkát végeznek, jól esik teljesen átmozgatni 
a testüket. A nyújtások után rúgópárnára ütés és rúgás 
kombinációkkal próbáljuk a technikai repertoárt szé-
lesíteni, csiszolni a hibákat, hogy minél tökéleteseb-
ben menjen a kivitelezés.

A védőfelszerelés, boxkesztyű és sípcsont védők 
felvétele után, páros gyakorlatokkal próbáljuk élet-

szerűbbé tenni a küzdelmi gyakorlatokat.
Védekezés és ellentámadási szituációkkal teszük 

érdekesebbé a kesztyűzést.
Az edzés végén, akinek van kedve, kipróbálhatja 

magát „light contact”-os küzdelemben a többiekkel 
együtt, de ez nem kötelező.

Az edzés második felében Brazil Jiu Jitsu foglalko-
zás van, ahol a megpróbáljuk a földrevinni és külön-
böző ízületi fogásokkal ártalmatlaná tenni a támadót.

Az edzéseinkkel a fő célunk, minél több gyerekkel 
megszeretesse a sportot, a mozgást, hogy az életük 
részévé váljon a tv-és és a facebookozás helyett. A 
sport mozgásanyagának elsajátitása és alkalmazása 
a személyiség minden szféráját (értelmi, érzelmi és 
cselekvéses) egyaránt igénybe veszi , így párhuza-
mosan fejleszti. Alakuljon ki bennük az egészséges 
életmódra való igény. Tudatosodjon bennük a mozgás 
fontossága. Becsüljék meg saját és társaik teljesítmé-
nyét. A mozgás jelentsen számukra örömöt és kikap-
csolódást.

Edzéseink:
Mátyás Király Gimnázium, hétfő – szerda:  17 órá-

tól 19 óráig
Bacsák Szakközépiskola, péntek 16 órától 18 óráig.

Fejes Anikó, Muskó Zoltán
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Floorball
Jó hírek a floorball berkekben. Örömmel látjuk, 

hogy nagyon sok iskolás kisgyerek szeretné meg-
ismerni és elsajátítani a floorball sportot. Heti egy 
alkalommal, péntekenként egy órában gyakorolják 
a játékot.  Georgios Chatzicharalampous (edző) és 
Kolozs László (testnevelő tanár) foglalkozik a kicsik-

kel. Tanítják az alapokat, a technikát, azokat az apró 
„finomságokat”, amelyek később kamatoznak majd. 
A lányokról példát véve, egyre több fiú is kíváncsian 
csatlakozik a csoporthoz. Szorgalommal, kitartással, 
odafigyeléssel a „felsőbb korcsoport” méltó utódai 
lehetnek!               Sonnenschein Krisztina

 Segítse a FODE törekvéseit Ön is!
Támogassa adója 1%-nak felajánlásával a Fonyódi Diáksport Egyesület Floorball és Unihoki csapatait! 

Adószám: 18029765-1-14
Bankszámlaszám: 11743095-20017008
 Hajrá „Fekete Roham”! Hajrá FODE!

Kaposváron, a városi sportcsarnokban került meg-
rendezésre az év első junior rangsorversenye fenruár 
8-án. A kötöttfogásúak viadalán cseh, ukrán és szlo-
vák versenyzők is részt vettek a teljes magyar me-
zőny mellett. A 79 birkózót számláló rangsorverse-
nyen nyolc súlycsoportban mérhették össze tudásukat 
a versenyzők.  

60 kg-ban Kulakov Ferenc második,  96 kg-ban 
Pohoriák István harmadik helyezést ért el a Niké SE 
színeiben. 

A nagysápi SUMO-Országos Bajnokság  keretében 
U10-es és felnőtt korosztályú Magyar Bajnokságot, a 
többi korcsoportnak válogató és felkészítő versenyt 
rendeztek, február 9-én.  Az indulók  169 kategóriá-
ban versenyeztek.

Az U10-es korcsoportban Lengyel Simonetta 30 
kg-ban első, Mozsolics Cintia Xénia 35 kg-ban szin-
tén első, Baranyai Sarolta Boglárka 45 kg-ban szintén 
első,  Kovács Dániel Raul pedig 30 kg-ban harmadik 
helyen végzett a Niké SE képviseletében..                                           

 U16-ban Tobak Patrik 60 kg-ban  második, Adu  Ro-
land  ugyancsak 60 kg-ban harmadik helyezést ért el. 

Nagysápon került sor a Felnőtt Országos Bajnok-
ság, VB-EB válogató versenyére is, ahol Horváth 
Viktor 70 kg-os súlycsoportban győzött, Sebestyén 
Zoltán ugyanebben a kategóriában második,  Katonai 
Károly 115 kg-ban pedig harmadik helyezett lett.

Minden versenyzőnknek szívből gratulálunk!
Balogh Vilmos

Birkózás, Sumo: Szép eredmények a Niké SE-nél
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Bükk parketta, négy négyzetméter, négy csomag eladó!. Tel.: 06-20/201-4573
Fonyódi, földszinti lakásomat értékegyeztetéssel családi házra cserélném: Tel.: 30/431-9798
FÜLES ülőgarnitúra (kanapé, 2 fotel) 20.000,- 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), 

150 cm széles – rozsdamentes, vitrines hűtő (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




