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Döntött a képviselő- testület! - a 2014. április 24-i ülés összefoglalója

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

- a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2013. évi egyszerűsített 
éves pénzügyi beszámolóját, valamint a 2013. évi 
közhasznúsági jelentését.

- a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
rendelet módosítását, a térítési díjak meghatározásáról 
és azok különös méltánylást érdemlő esetben történő 
mérséklésének, elengedésének lehetőségéről.

- a 2013. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési je-
lentést.

- a következő intézmények 2013. évi közbeszerzé-
seiről szóló beszámolóit:

- a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
kötendő feladat-ellátási szerződést.

- a Fonyód Város Önkormányzat 2013. évi gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló átfogó értékelését.

- a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
2013.évi tevékenységéről, gazdálkodási mérlegéről 
és a közhasznú jelentéséről szóló előterjesztését.
jóváhagyta a Fonyód-Balatonfenyves Szociális 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.

hozzájárult,  hogy a Múzeum melletti fonyódi 
ingatlan a Fonyód, Kossuth Erdő, erdő megnevezésű, 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon keresztül, 
az előterjesztéshez csatolt alaptérkép szerinti 
nyomvonalon megközelíthető legyen.
nem kíván kedvezményt biztosítani a PASTAPRON-
TO Kft részére a Fonyód, Kikötői Üzletsoron lévő in-
gatlanok bérleti díjának tekintetében.

 A testület következő rendes ülése május 29-én, csü-
törtökön lesz a városháza nagytermében. A testületi 
ülés teljes anyaga megtekinthető a www.fonyod.hu 
weboldalon.    Szőcs Mihályné

Jövőkép - Fonyódról       
Tisztelettel meghívjuk Fonyód Város szervezésében a Fonyódi Polgármesteri 
Hivatal Tanácstermében tartandó VÁLLALKOZÓI és CIVIL FÓRUMRA. 
Időpont: 2014. május 22. (csütörtök) 18:00 óra
Témák: 
• Előkészítés alatt a város településfejlesztési stratégiája
• Készül a városmarketing
A Fórum keretében ötleteiket, javaslataikat várjuk. 
Tisztelettel várom:
        Hidvégi József   
         polgármester
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Hidvégi József polgármester elmondta, a folyama-
tos levélírás eredményre vezetett, a kormány száz-
millió forintot különített el a magaspart rekonstruk-
ciójára. Fonyód város polgármestere hangsúlyozta, a 
problémás terület állami terület, mely a SEFAG keze-
lésében van, minden bizonnyal a Közút Kezelő Kft. 
kapja a pénzt, nekik kell felhasználni és elszámolni is. 
A szezon közeledtével a város számára nagyon fon-
tos, hogy a 70-es út lezárt szakaszát megnyissa a Ma-
gyar Közút, hiszen a növekvő forgalom már jelenleg 
is plusz terheket ró a belvárosi utakra. Illetve a lezárt 
terület közelében üzemelő vendéglátóipari egységek 
megközelíthetősége és forgalma miatt is fontos, hogy 
újra járható legyen az út ezen szakasza.  szerkesztőség

Százmillió forint a löszfal rekonstrukciójára 
Kormányzati döntés született

Az Európai Unió Comenius iskolai együttműködé-
sek című program keretében 2014.04.12 -2014.04.17 
között projekttalálkozó zajlott Fonyódon, amelynek a 
Mátyás Király Gimnázium adott otthont. A két éves 
projekt során a résztvevő országok (Olaszország, Tö-
rökország, Lengyelország és Magyarország) látoga-
tást tesznek egymásnál, annak érdekében, hogy a pá-
lyázatban vállalt feladatokat együtt valósítsák meg. A 
találkozón Olaszországból négy tanár és öt diák, Tö-
rökországból négy tanár és hat diák, Lengyelország-
ból Monki város polgármesterét három pedagógus és 
nyolc tanuló kísérte el.

A fonyódi találkozó feladata a Húsvéthoz kapcsoló-
dott. A találkozó során vendégeink megismerkedtek 
a magyar húsvéti szokásokkal, úgy mint tojásfestés, 
locsolás, tavaszi népdalok és a néptánc néhány alap-

lépése. A foglalkozásokat követően egy svédasztalos 
ebéd során a hozzánk látogatók ízelítőt kaptak hús-
véti ételeinkből is (sonka, tojás, zöldségek, számos 
különböző saláta és sütemény). A délutáni program 
részeként erdei vasúton látogatást tettünk Somogy-
szentpálon is, ahol az elmaradhatatlan gulyásleves és 
a fánk is az asztalra került. 

A nálunk töltött néhány nap során nem csak Fonyód-
dal ismerkedtek vendégeink (és a projektben részt 
vevő magyar diákok), hanem a környék néhány ne-
vezetességéhez is ellátogattunk. A vasárnapi kirándu-
lás Somogyváron, a Bencés apátság romjainál indult 
ezt követte a Hanzel családnál tett látogatás. Utunk 
Kaposváron folytatódott, végül Pécs nevezetességei 
felé vettük az irányt. Hétfőn Keszthely megtekinté-
se után a zalaszabari kalandparkban és a zalakarosi 
élményfürdőben töltöttünk el néhány kellemes órát. 
Természetesen vendégeink Budapesten is tettek egy 
rövid kirándulást, melynek során talán a legnagyobb 
élményt a Parlament jelentette számukra.

Mivel a lengyel küldöttséggel tartott egy városve-
zető is, ezért ő látogatást tett Hidvégi József, Fonyód 
város polgármesterénél is, ahol egy délelőtti, kötet-
len, baráti hangvételű beszélgetést folytattak a felek. 

   Szilasi Gábor

Nemzetközi delegáció Fonyódon!
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Tévhitek és tények - Megkérdeztük a Polgármestert
Az internetes oldalakon terjedő „szóbeszédek” okán 
megkérdeztük a Polgármestert, hogy mik valójában a 
tények.
Igaz-e, hogy azért omlik a magas-part és azért 
van lezárva a hegy alatt a 70-es főút, mert onnan 
hordják a homokos parthoz a homokot? Miből épül 
a fövenystrand? 

Polgármester: Még viccnek is rossz, hogy bárki 
rosszindulatból ilyet feltételezzen. Egyébként is a 
magas-part állami és egyházi tulajdonban van, tehát az 
Önkormányzat csak segítő szándékkal közreműködik 
a probléma megoldását sürgetve.  Azért van lezárva 
a magas-part alatti út, mert még Húsvét hétfőn is 
mozgásokat észleltek és a Katasztrófavédelem nem 
tartja biztonságosnak az út megnyitását.

A fövenypart, illetve a Sándor-telepi strand fejlesz-
tése pályázati pénzből valósul meg. A szigorú kör-
nyezetvédelmi előírások miatt természetesen balatoni 
homokból kell kiépíteni. A teljes fejlesztés 2015 ta-
vaszára készül el, de idén július elejére az ütemezés 
szerint elkészül a fövenypart, két játszótér, parkoló, 
közművek, csapadékvíz elvezetés, és a bejáratnál egy 
tér. Ha jól haladnak, akkor talán belső utak is.

A Kormány elkülönített 100 millió forint támogatást 
a fonyódi magas-part helyreállítására. Ki kapta meg 
a 100 millió forintot?

Polgármester: A 100 millió forint még csak 
Kormányhatározati szinten van. A felhasználásáért 
és elszámolásáért a határozat értelmében a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium a felelős. Valószínűleg a 
Közút Kezelő Kft. fogja megkapni, elkölteni és Ő fog 
elszámolni vele.
Bizonyos cikkek azt sugallják, hogy az 
Önkormányzat kezességet vállalt a Balaton Áruház 
Kft. hitelfelvételéhez és ez összefüggésben van a 
jegyzőcserével.

Polgármester: Szeretném leszögezni az Önkor-
mányzat nem vállalt kezességet a Balaton Áruház 
Kft hitelfelvételéhez.  A Kft. hitelfedezete az áruház 
épülete és a családi ház. A hitelszerződést a Kft 2013. 
május 28-án megkötötte a bankkal, így semmilyen 
összefüggésben nincs sem az augusztusi, sem pedig 
a mostani jegyzőelbocsátással.
Többen azt állítják, hogy magasabb „babérokra tör” 
és nem indul polgármesternek.

Polgármester: Szeretném megcáfolni Őket, nem 
kívánok más feladatot ellátni, 
szeretem Fonyódot, a fonyódi 
embereket. Nehéz időkben is 
tudtunk sikereket elérni, most, 
amikor már nincs hitelünk és 
maradt a Fidesz kormány, hasz-
náljuk ki a kapcsolatainkat, elis-
mertségünket, tapasztalatainkat 
és lendítsünk még egyet Fonyód 
fejlődésén. Természetesen eh-
hez kell egy egységes Képviselő 
Testület, ahol nem a veszekedés, 
párt vita viszi el az energiát, ha-
nem a közös célok elérése.

szerkesztőség

Az üdülőtulajdonosok a Polgármesteri Hivatalban juthatnak a zsákokhoz!

Indul a zsákos szelektív hulladékgyűjtés! 
A 2014. évi házhozmenő zsákos szelektív hulladékgyűjtés időpontjai:

Május 28. Június 11. , 25. Július 9. , 23. Augusztus 6. , 20.

Szeptember 17. Október 15. November 12. December 10.

Fontos, hogy a hulladékok összelapítva és kimosva kerüljenek a zsákba! A nagyobb papírdobozokat a 
zsák mellé szíveskedjenek kitenni a gyűjtés napján! Köszönjük együttműködését!        Pelso-Kom Kft.
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N a g y m é r t é k ű 
tisztújításra került 
sor április 2-án a 
Fonyódi Turisztikai 
Egyesületnél. Az 
éves rendes köz-
gyűlésen Farkas 
Gábor (képünkön)
személyében új el-
nököt választott az 
egyesület tagsága. 
Az elnökhelyettesi 
tisztséget Molnár 
Beáta és Óh Zsolt 
látja el. Az elnök-

ségi tagok között régi és újabb tisztségviselők is 
megtalálhatóak, a teljes névsor: Antics László, Bog-
nár Ákos, Fábián Lászlóné, Hidvégi József, Horváth 
Anna, Kajetán Jácint, Zsiga Csaba.

Az egyesület titkára Krániczné Horváth Aranka lett. 
A tisztújítást megelőző Alapszabály módosításnak 
megfelelően a Felügyelőbizottság 2014-től három 
főből áll: dr. Szalay Andrea elnökből, valamint Bors 
István és Takács Róbert felügyelőbizottsági tagokból.

Az új elnökség a közgyűlést követően rövid időn 
belül átvette a folyamatban levő ügyeket és aktív 
munkába kezdett, melynek eredményei reményeink 
szerint már az idei turisztikai szezonban tapasztalha-
tóak lesznek.         

Soltész Berta

A Fonyódi Turisztikai Egyesület DDOP-
2.1.3/C-12-2012-0001 azonosító számú pályázati 
projektjének megvalósítása újabb mérföldkőhöz ér-
kezett. A pályázati támogatásból felújításra került 
Dísz téri és Vigadó téri információs irodák a szerző-
dött határidő előtt két héttel, április 15-én átadásra 
kerültek, így a nyári turisztikai szezont már mindkét 
helyen szép, világos, felújított és kibővített irodában 
kezdhetjük meg. A Dísz téri épület felújítása miatt 
lezárásra került aluljárót április közepén ismételten 

birtokba vehették a gyalogosok. Ennek az épület fel-
újításnak kevésbé látványos, ám annál különlegesebb 
eredménye az ott hamarosan felcsendülő harangjáték 
lesz. A volt Zenepavilonból új helyre költöztetett ha-
rangjáték számos meglepetés-dallamot fog lejátszani, 
amelyek programozásában a város számos szakembe-
re állt önkéntesen rendelkezésre. Segítségüket, mun-
kájukat ezúton is köszönjük, nekik köszönhetően egy 
újabb csodálatos színfolttal gazdagodott városunk.     

Soltész Berta

Tisztújítás a Fonyódi Turisztikai Egyesületnél

A TDM pályázatok előrehaladása

Ilyen volt Ilyen lett

Ilyen volt Ilyen lett
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Új üzletek, szélesebb spektrum!
Fejlemények a Balaton Áruház háza táján

LEADER pályázat keretében valósul meg a Balaton Áruház földszintjének és első 
emeletének felújítása, a támogatás összege 20.000.000 Ft. A vonatkozó munkálatok 
2014. március elején kezdődtek, és várhatóan 2014. júniusának végére befejeződnek.

Mint arról már 
korábban beszá-
moltunk a Balaton 
Áruház felújítása 
bővítést is magá-
ban foglal, melynek 
eredményeként még 
nagyobb alapterüle-
ten, még több üzlet-
tel várja majd vásár-
lóit az áruház. 

Megmarad az épü-
let régi átriumos 
jellege, és felül a 
megvilágító is, ami 
világosabb üzlete-
ket eredményez, és 
jó hangulatot ad.

Több üzletnek 
már van gazdája, de néhány helyiség még kiadó. Ami jelenleg biztosan elmondható, hogy 
a földszinten lesz egy bank, trafik, utazási és ingatlan iroda, továbbá pékség, drogéria és 
kávézó. Itt még 50 m2 szabad területnek nincs gazdája, amit bérbe lehet venni önállóan, 
de megosztva is. 

Az első emeleten összesen 440 m2 alapterületen alakítanak ki üzlethelyiségeket, kisebb, 
30 m2-es mérettől a nagyobb, 200 m2-es alapterületűig bezárólag. Mivel fontos cél a helyi 
gazdaság élénkítése, és a lokálpatriotizmus erősítése, ide bérlőként elsősorban fonyódi 
vállalkozókat keresnek. Többekkel jelenleg is tárgyalások folynak. Nyitás július elején 
várható.
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Új keresztút Fonyódon
A keresztút (via dolorosa) eredetileg az a kb. 1,5 km-

es útvonal, melyen Jézus a kereszttel, a Gabbatától 
(Pilátus ítélőszékétől) kiment a Golgotára (keresztre 
feszítésének helyszínére). Ma olyan imádságot értünk 
alatta, melynek segítségével a keresztények Jézus föl-
di életének utolsó eseményein elmélkednek. Elimád-
kozásához 14 állomást (stációt) helyezünk el, Jézus 
értünk vállalt szenvedéseinek ábrázolásával.

Nagy öröm a fonyódi római katolikusok számára, 
hogy 2014 Húsvétjára, városunkban is megépült a 

kültéri keresztút. A plébánia udvarán felépített, cso-
dálatos Zsolnay stációk Szántó Tamás keramikus, 
szobrász alkotásai. A keresztutat egy fonyódi magán-
személy adományozta a helyi egyházközségnek, a ki-
vitelezési munkálatok pedig szintén helyi vállalkozó 
felajánlásával valósultak meg.

Ezúton is köszönetet mondok a felajánlóknak, se-
gítőknek! Az itt eltöltött imádságos percek remélem, 
sokak lelki épülésére szolgálnak majd!

Neumajer Zoltán plébános

Református gyülekezeti kirándulás
2014. április 12-

én egy kis csapat 
nekivágott, hogy 
ellátogasson az or-
szág egyik legmisz-
tikusabb vidékére, 
az Őrségbe. Első 
célpontunk a szent-
györgyvölgyi re-
formátus templom 
volt, ahol Hodánics 

Péter lelkipásztor fogadott bennünket, majd Nagy 
Dániel nyugalmazott esperes úrral is találkozhattunk. 
A templom II. József türelmi rendelete után épült 
(1787). Kazettás famennyezete ritkaság számba megy 
a trianoni Magyarország területén. A fakazetták kék-
kel festett bárányfelhőket ábrázolnak. Készítője ne-
mes Patkó András, amikor a templom festésére vállal-
kozott (1829), 74 éves(!), nyugalmazott oskolamester 
volt (ő volt a falu első református tanítója). „Minden 
ecsetvonása az élet szeretetét, a munka örömét és a hit 
biztonságát sugározza.” Még itt a faluban ellátogat-
tunk Csótár Rezső fazekasmesterhez is. Ő egy igazi 
őrségi fazekasdinasztia képviselője. Még manapság is 
(már szinte egyedülálló módon) fatüzelésű kemencét 
használ. A házigazda mindig jó sok vidámsággal, no 
meg egy kis pálinkával fogadja a betérőt. 

Jellegzetes őrségi ételekből álló finom ebéd után lá-
togattuk meg a környék legcsodálatosabb templomát, 
a veleméri fénytemplomot, amelyet Aquila János 
1377-78-ban festett, a fény járásához igazított freskói 
tettek világhírűvé. 

Jártunk Kercaszomoron. A magyar országgyűlés pe-
dig ennek a településnek 2008-ban odaítélte a Com-
munitas Fortissima címet. Szentgyörgyvölgy, Vele-
mér és a kercaszomori felújított református templom 
is tanúi az őrségi nép hitének és kitartó törekvésének, 
hogy életüket Isten tenyerén éljék. 

Utolsó állomásunk már a mai Szlovénia területe 
volt. Szentlászlón (szlovén neve: Motvarjevci) Bódis 
Tamás a Muravidék gyülekezeteinek lelkipásztora 
várt minket. Tőle hallhattuk, hogy a falu már az Ár-
pádkorban a határőrterület települése volt. A trianoni 
békediktátum után elszakadtak a szentgyörgyvölgyi 
anyaegyháztól. A falu és az egyházközség szomorú 
története jól tükrözi a 20. századi magyar történelem 
tragédiáit. Közben ránk esteledett, talán ezért is, de 
inkább a Szentlászlón hallottakon elelmélkedve kissé 
mélabús hangulatban indultunk tovább. Végül jóle-
ső fáradtsággal, lélekben felüdülve, új élményekkel 
gazdagodva érkeztünk  haza. Jó volt látni a gyerekek 
csillogó tekintetét, hallani a felnőttek kötetlen beszél-
getéseit, megélni a közösség áldásait. Köszönjük a 
tartalmas, szép napot!          Babina Edit
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Megszülettünk!

Gyermek neve: Hunyadi Hanga
Született: 2014.04.01.

Anyja neve: Rácz Réka
Apja neve: Hunyadi Attila
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Hitoktatás a 2014/2015-ös tanévben

Bibliaóra
„...és nem hagytak fel a naponkénti tanítással, 

és hirdették a Krisztus Jézust a templomban és házanként.” (ApCsel 5,42)

A Biblia azt mondja, hogy az első keresztények a 
templomban és házanként gyűltek össze. Úgy látjuk, 
hogy a valóban bibliai gyülekezetben kétféle találko-
zás van. Az első a gyülekezeti összejövetel, amikor 
mind együtt vagyunk, mint Krisztus teste. A második 
viszont a házankénti összejövetel. Ahogy az első ke-
resztények, mi – fonyódi evangélikusok- is fontosnak 
tartjuk, hogy a nagyobb gyülekezeti közösség mellett, 
házanként, kisebb csoportokban gyűljünk össze. 2010 

óta a házi csoportokban személyesen is alkalmunk 
van törődni egymással; így működik a szeretet, a ba-
rátság, a bátorítás, a könyörület, a vigasztalás, a segít-
ségadás. Itt lehetőségünk van az őszinte beszélgeté-
sekre, imádkozunk egymásért, segítjük és tanácsoljuk 
a másikat Isten aktuális és örökérvényű Igéjével. A 
közvetlenebb, oldottabb légkör alkalmat ad barátaink 
meghívására is és egy-egy csoport különböző szolgá-
lati területekbe való bekapcsolódást is lehetővé tesz. 

A Bibliaórai alkalmainkat szeptembertől májusig, 
havonként tartjuk, más-más helyszínen 16 órai kez-
dettel. A Bibliaóra ökumenikus szellemiségű, így 
mindenki számára nyitott, aki szeretne elmélyedni a 
Szentírás üzenetében, annak történeti hátterében. A 
Bibliaóra pontos helyszínéről itt az újságban, vala-
mint Peti István gondnoknál, illetve az info.evange-
likus@gmail.com e-mail címen kaphat tájékoztatást. 

Szeretettel hívjuk és várjuk Önt és Barátait a követ-
kező alkalmunkra!

Czöndör István

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és 
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A § (3) 
bekezdésére hivatkozva, az egyházi jogi személytől 
kapott tájékoztatás alapján a  Palonai Magyar Bálint 
Általános Iskolában a hit- és erkölcstan oktatás a 
2014/2015. tanévben, felmenő rendszerben az első, 
második, és ötödik, hatodik évfolyamokon történő 
megszervezésével kapcsolatosan tájékoztatom 
Önöket az oktatás megszervezését vállaló egyházi 
jogi személyekről és képviselőikről.

Római Katolikus Egyház
Képviselője: Neumajer Zoltán plébános, 
8640 Fonyód, Templom utca 2.
Fonyód-Balatonfenyvesi Református Egyházköz-
ség
Képviselője: Miklósi- Hosszú Ödön Koppány lelkész, 
8640 Fonyód, Bartók Béla utca 2.
Balatonboglár- Hács- Somogyvámosi Evangélikus 
Egyházközség
Képviselője: Czöndör István lelkész, 
8630 Balatonboglár, Hétház utca 17.

Makkos Csaba
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Hajóindítás
Április 25-én, péntek délelőtt tartották meg a 

tradicionális hajóindítást, melynek keretében fonyódi 
küldöttség szelte át hajóval a balatoni habokat 
Badacsonyba, hogy aztán ott csatlakozhasson 
hozzájuk a helyi delegátus is. Bár az időjárás nem 
volt túl kegyes, miután a két települést képviselők 
üdvözölték egymást, egy rövid köszöntőt követően 
együtt indultak is vissza Fonyódra. A visszaúton a két 
városvezető és a BAHA Zrt. vezérigazgatója közösen 
koszorúzták meg a magyar tengert. 

Fonyódra érkezve, röviddel a kikötés után Fonyód 
város nevében Hidvégi József, a Balatoni Hajózási 
Zrt. nevében pedig Dr. Halmos Gábor szignózta azt 

a megállapodást, melynek értelmében a Fonyód nevű  
motoros hajó teljes felületét városunk töltheti meg 
reklámokkal.

Badacsonyi vendégeinket és a BAHA Zrt.  
képviselőit meginvitálta Hidvégi József polgármester 
az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló 
projekt helyszínek megtekintésére, melyeket nagy 
elismeréssel illettek a látogatók. Krisztin N. László, 
Badacsonytomaj polgármestere reményét fejezte ki, 
hogy hamarosan ők is egy impozáns létesítménnyel 
adhatnak méltó teret kulturális életüknek. Egy rövid 
néptánc műsort is megtekinthettek a résztvevők, végül 
ebéddel zárult a program. A hajóindítással jelképesen 
megkezdődött a balatoni szezon!      szerkesztőség

Menetrend Fonyód és Badacsony között
érvényes június hatodikáig
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Huszonnégy éve él városunkban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat újonnan alakult fonyódi csoportjának 
vezetője, Soltész Berta. Az évek során más településeken tanult, illetve dolgozott, ma már a munkája 
is Fonyódhoz köti, mert a helyi Turisztikai Egyesületnél dolgozik, kislánya pedig ide jár óvodába.   Már 
középiskolásként megismerkedett a Máltai Szeretetszolgálattal, diákként is folytatott karitatív tevékenységet. 

Bemutatjuk: Soltész Berta 

Hogyan ismerkedett meg a Szeretszolgálattal?
- Siófokon voltam kollégista és az intézménynek 

volt kapcsolata a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal. 
A szervezet segítségével kapott adományokat a Kol-
légium és ezért cserébe a diákok a szabadidejükben 
karitatív tevékenységet folytathattak. Bár ez nem volt 
kötelező, mi a helyi csoport akcióiban és a Máltai Sze-
retetszolgálat siófoki idősek otthonában segítettünk.     
A diák évek után is megmaradt ez a kapocs?

- Később, már Fonyódon ismét közel kerültem a 
szervezethez, hiszen a munkahelyem mellett béreltek 
ki egy irodát egy projekt miatt. Így merült fel az ötlet, 
hogy legyen egy fonyódi önkéntes csoport is, amibe 
rögtön jelentkeztem. 
A fonyódi csoport hogy jött létre?

- 2012 decemberében döntöttünk úgy néhányan 
fonyódiak, hogy belevágunk a karitatív munkába. 
Rajtam kívül tizenöt fővel indultunk el. Az „Adni 
öröm” akció adománygyűjtése volt az első, amit 
megszerveztünk. Már az első évben sikeres volt ez 
az akció, hatalmas mennyiségű tartós élelmiszert 
tudtunk összegyűjteni, azóta pedig ezt megismétel-
tük. Eljárási rend szerint egy éves tevékenység után 

alakulhattunk csoporttá. 2014. márciusától lettünk hi-
vatalos csoportja a Máltai Szeretetszolgálatnak, több 
mint húsz fővel. Egy csoportnak van vezetője, a tagok 
választása alapján ez lettem én, Somoskövi Katalin a 
helyettesem és a lelki vezetőnk pedig Neumajer Zol-
tán plébános lett. Azzal, hogy csoport lettünk, kapunk 
egy igazolványt arról, hogy karitatív tevékenységet 
folytatunk, több országos akcióba tudunk bekapcso-
lódni, központi adományokhoz juthatunk.
Mi a csoportvezető feladata?

- Az én feladatom az, hogy a már meglévő felada-
tokhoz megtaláljam azokat az embereket, akik ezt el 
tudják látni. Hozzám érkeznek be a ruha adományok, 
én keresem meg a tagok közül azokat, akik később 
szelektálnak, majd összeállítják a csomagokat, vagy a 
karácsonyi gyűjtés során a különböző tennivalók ki-
osztása és azok megszervezése is az én dolgom. Ná-
lam jelentkezhetnek a hozzánk csatlakozni vágyók is. 
Hogyan lehet belépni a csoportba?

- Aki csatlakozna hozzánk, az a maltai.fonyod@
gmail.com e-mail címen, vagy irodánkban engem 
megkereshet. Egy tagfelvételi kérelmet kell kitölteni, 
folyamatosan lehet segíteni nekünk, de az elbírálás 
egy évben egyszer történik. Éves tagdíjunk jelképes 
összeg, ezer forint. Fontos, hogy aki szerepet vállal 
nálunk, arra rendszeresen számítunk. Akár konkrét 
feladatokat is meg lehet nevezni, hogy az illető pél-
dául az adósságrendezés terén jártas és abban tud se-
gíteni. Jelentkezhetnek diákok is, akiknek az önkén-
tes munka kötelezettségébe beszámítható, ha velünk 
tevékenykednek. Nem csak tagnak lehet jelentkezni, 
hanem felajánlással is, ha valakinek van felesleges ru-
hája, tartós élelmiszer, vagy költözésből fennmaradó, 
feleslegessé vált bútor, azt is szívesen fogadjuk.

szerkesztőség

Klaszán Erzsébet: Édesanyám emlékére
Édesanyám selyemkendője,

Arcomba hinti illatát.
A lelkem csendes szentélyében,

Halk emlékek suhannak át.

Bimbózó élet kis bölcsőben,
Ringatott puhán jó anyám.

Éreztem télen s nyár hevében,
Lágy keze simogatását.

Karácsonyok ezüstcsengői,
Csilingelték a nagy csodát.

Hóharmatos, zúzmarás csendben,
Vártam a kicsi Jézuskát.

Az én anyám későn feküdt le,
Egész napos munka után.

Önmagát soha sem kímélve,
Öcsémet, s engem gondozván.

Szemében sok álmatlan éjek,
Gondpók szőtte át szép arcát.
De le nem törölték tűnt évek,

Szeretetteljes mosolyát.

Hogyha „rossz fát tettem a tűzre”,
Haragot színlelve megdorgált,

Biztatván a jóra és szépre,
A szófogadatlan kisleányt.
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Programok május 12-től június 21-ig

Május 12. Hétfő
R. Kárpáti Péter beszélget Nagy Tamás producerrel

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Helyszínek:

Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók Béla u. 3.); Mátyás Király Gimnázium (Hunyadi 
J. u. 3.); Testvérvárosi Park,  Vigadó tér; Zákányi Kálmán Sportcsarnok (József A. u. 21.);

Május 17. Szombat
A Múzeum tizedik évfordulójának ünnepségei

Helyszín: Múzeum, 10:00 óra

Május 18. Vasárnap
Csere - Bere vásár

Helyszín: Sportcsarnok, 08:30 óra

Május 18. Vasárnap
Udvardi Erzsébet festőművész kiállításának megnyitója

Helyszín: Múzeum, 15:00 óra

Május 24. Szombat
Városi Gyermeknap - a Gulliver zenekarral

Helyszín: Vígadó tér, 14:00 óra (rossz idő esetén Sportcsarnok)

Május 30. Péntek
Wéber Gabriella - üvegfestő kiállítás megnyitója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Június 1. Vasárnap
III. Balaton Kupa - társastánc és formációs minősítő verseny

Helyszín: Gimnázium aulája, 18:00 óra

Június 4. Szerda
Trianoni megemlékezés

Helyszín: Testvérvárosi Park, Országzászló, 17:00 óra

Június 7. Szombat
Júniális - gyermekjátszóház és koncert

Helyszín: Múzeum, 16:00 óra

Június 21. Szombat
Múzeumok éjszakája

Helyszín: Múzeum, 19:00 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

kedd 18:30 óra Plébániatemplom
péntek 18:30 óra Plébániatemplom  
szombat 18:30 óra Plébániatemplom
vasárnap
   8:00 óra Szent István Kápolna
   9:15 óra Ligeti Kápolna
 11:00 óra Plébániatemplom
 18:30 óra Plébániatemplom
Gyerekmisék: 
Szombaton az esti szentmisék, 
a kövekező napokon:
 május 10., június 14.   
  

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Máj. 18.    9:30 óra
(úrvacsorás Istentisztelet)
Jún. 1.    9:30 óra
Jún. 15.  9:30 óra
(úrvacsorás Istentisztelet)

protestáns templomban
(József utca 21.)

A nyári időszakban a házi bibliaórák és 
a Protestáns Kulturális Estek előadásai 
szünetelnek!

Református
Istentiszteletek rendje

Máj. 11. 11:00 óra
Máj. 18. 11:00 óra
Máj. 25. 11:00 óra
Máj. 29. 17:00 óra
Jún.  01. 11:00 óra
Jún.  07. 17:00 óra

protestáns templomban
(József utca 21.)

Minden számontartott és leendő 
testvérünket is szerettel hívjuk a 

fenti alkalmakra!
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Itt a jó idő, kezdődhet az edzés!
A mai fiatalok közül sokan nem szeretnek mozogni, 

de lehet, hogy a rossz idő és az edzőtermi sportolás 
nem vonzotta őket, ám itt a tavasz, irány a szabadba!  
Ugyan nem születünk mindannyian élsportolónak, de 
a mozgás jót tesz kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A 
szabadban űzhető sportoknak rengeteg formája van.  
Mindnyájan tudjuk, hogy a sport egészséges, 
de nem is gondolnánk, hogy mennyire hasz-
nos tud lenni.  Jó hatással van a légző-rendszer-
re, csökkenti a stresszt, a napfény energiájá-
ból D-vitamint nyerünk, valamint a mozgással 
rengeteg krónikus betegség esélyét csökkenthetjük.  
Ha az alapoktól kezdjük, napi fél óra séta már fél 
egészség. 

Motiváld a barátodat, barátnődet és járjátok be 
a várost, hiszen a környezet adott. Amivel viszont 
ennél is többet tehetünk szervezetünkért, az a ko-
cogás. Mivel ciklikus mozgástevékenység és folya-
matosan ugyanazt a mozdulatsort ismételjük, így 
az agyunk ki tud kapcsolódni közben. Nem csak, 

hogy a számunkra ideális alak elérésében segít ne-
künk, de javítja az oxigénfelvételt, a szívfunkciókat, 
az inzulinérzékenységet, a fizikai állapotunkat és a 
vérnyomást is. Bizonyos kutatások pedig igazolják, 
hogy a rendszeres kocogással, elég napi 15-20 perc, 
akár három évvel növelhetjük a várható életkorunkat.  
Emellé javasolt természetesen az egészséges táplál-
kozás, a gazdag vitaminbevitel, például gyümölcsök 
formájában. Ha pedig leküzdöttük a kilométereinket, 
az izomláz megelőzésében a magnézium és a hideg 
zuhany rendkívül sokat segíthet.

Hideg Bernadett
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Alapszolgáltatási Központ
Az április szeszé-

lyessége kis közössé-
günk hangulatát nem 
befolyásolja. Apró 
örömök történnek 
hétköznapjainkban. 
Minden nap szépít-
getjük új virágosker-
tünket, néhány ott-
honról hozott évelős 
növénnyel. 

Április 16-án vendégünk volt Kassovitz László 
mesemondó, rímfaragó, vidám perceket szerezve ne-
künk. 

Szépen terí-
tett asztal várt 
ránk április 17-
én, csoki nyu-
szi ajándékkal, 
megelőzve a 
naptári Húsvét-
ot. 

Szép emlék 
maradt az április 
24-i Csillagvári 
kirándulás, ahol 
kedves állatsi-
mogató, gyö-
nyörű környezet, 
finom lángos 
várt minket. Az 
ingyenes „aján-
dékbuszt” köszönjük szépen Tóth Tamásnak (CMS 
Manufacturing Kft.).

Jó, hogy mindig van mit várnunk. Reményik Sán-
dort idézve: 

„Ne várd, hogy a föld meghasadjon,
És tűz nyelje el Sodomát.

A mindennap kicsiny csodái 
Nagyobb és titkosabb csodák.”

Muskó Zoltánné
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A kisiskolások félévi bizonyítványa, a farsangi vi-
gadalmak után újabb erőpróbára került sor az óvodá-
sok és iskolások életében. A hagyományokhoz híven 
márciusban elkövetkezett a rajz és mesemondó ver-
seny a nebulók számára a múzeumban. Sok kedves, 
furfangos mese hangzott el az ovisok, kisiskolások 
szájából. Jó volt hallgatni a kicsik bájos nyelvbotlá-
sait, a nagyobbacskák „tudatos” meseértelmezését. A 
gyermekek számára nagyon fontos az efféle „megmé-
rettetés”, így tanulnak meg szerepelni.

Alig ült el a mesemondás körüli izgalom, máris kö-
vetkezett április 11., a Magyar Költészet Napja. Ismét 
sor kerülhetett a kisdiákok szereplésére.

A gyerekek a tanító nénik kíséretében évfolyamon-
ként váltva egymást átsétáltak az iskolából a múze-
umba, ahol Kati néni várta és köszöntötte a „kis vers-
mondókat” sok szeretettel.

Néhány kedves és figyelemfelkeltő, bevezető mon-
data után felkérte a gyerekeket, hogy mondják el leg-
kedvesebb verseiket, amiket a tanév során tanultak. 
Tanítványaink pedig nagy lelkesedéssel, örömmel 
szavalták József Attila, Gárdonyi Géza, Petőfi Sán-
dor, Móra Ferenc, Németh László, Weöres Sándor, 
Békés Márta és még sok más magyar költő gyönyörű 
versét. Fölemelő érzés volt hallani ezeket az előadá-

sokat, látni, hogy komolyan veszik a versmondást, 
átérzik annak tartalmát, hangulatát.

A költészet napi programot szintén Kati néni zár-
ta rövid értékeléssel, amiben rávilágított a versekben 
rejlő fontos gondolatokra, amelyek egész életünkben 
elkísérhetnek bennünket. A Liget Kiadó támogatása 
jóvoltából a szereplők jutalmul a Szitakötő gyermek-
folyóirat egy-egy példányát, a tanítók pedig színes, 
módszertani kiadványokat kaptak, amelyet az iskolai 
könyvtárban helyeztek el, hogy bárki hozzáférjen.

Reméljük, ez a versünnepi megemlékezés az elkö-
vetkező években is folytatódik.

Domina Kata és Vajdáné Rétháti Katalin

A fonyódi 
Császár-Hu-
szár Hagyo-
m á n y ő r z ő 
Gyerekcsapat 
három és fél 
éves fennál-
lásának egyik 
fontos fordu-
lópontjához 

érkezett, amikor március 30-án megérkezett kicsiny 
városunkba egy elöltöltős, hétfontos ágyú. Ezzel a 
bandérium kis tüzér csapata is megalakult.  

Miért is van erre szükség? - teheti fel bárki a jogos 
kérdést. Mert hála a gyermekeknek és a lelkes szülők-
nek a szakkörünk létszáma az elmúlt években 14-ről 
44 főre gyarapodott. Ezért döntöttünk úgy, hogy egy 
kicsit színesítjük a palettát, legyenek a huszárok és 
markotányosok mellett tüzérek és honvéd gyalogosok 
is. A gyermekek körében ez osztatlan sikert fog arat-
ni, nem is volt kérdéses. 

2014. április 22-én, délután 16 órára egy vidám 

ágyú szentelő ünnepségre hívtuk össze kicsiny regi-
mentünk apraját-nagyját. Ünnepségünk teljesen nyi-
tott volt, szívesen láttunk minden érdeklődőt. 

Ritka alkalom manapság egy ágyú szentelő ünnep-
ség, így minden meghívott hagyományőrző csapat 
képviseltette magát, a nagykanizsai Császár Huszárok 
és a Barantások, a Dabasi Honvéd Tüzérek, valamint 
a Somogyi Huszárok. A szentelést tábori lelkészünk, 
Galambos Ferenc atya végezte. Az ágyú szentelése 
után a Dabasi Tüzérek segítették át vadonatúj ágyún-
kat a tűzkeresztségen, háromszor sütötték el azt. Ezu-
tán sor került a csapatzászló megáldására is, amelyre 
négy kicsi újonc tette le az ünnepélyes esküt. Hogy 
mindez még népiesebb és hangulatosabb legyen, Né-
meth Ferenc hegedűtanár szolgáltatta a muzsikát. Ezt 
a hatalmas és mozgalmas ünnepség sorozatot jó ma-
gyar szokás szerint egy kis eszem-iszommal zártuk, 
ami természetesen nem lehetett más, mint kemencé-
ben sült langalló és finom bográcsgulyás. 

Ezúton is  szeretném mindenkinek megköszönni, 
aki eljött és segített nekünk! Erőt, tisztességet!

Domina Barnabás
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2014. április 16-án megtartották az immár 
hagyományosnak számító tavaszköszöntő koncertet a 
Mátyás Király Gimnázium aulájában. 

Az aulában szép számú közönség gyűlt össze, akik 
két blokkból álló előadást élvezhettek. Az est első 

felében a művészeti iskola tanárai és diákjai zenéltek 
különböző hangszereken, valamint néhány ének zenei 
produkciót is élvezhettek a nézők.

A koncert zárásaként a művészeti iskola tánc 
csoportjai léphettek színpadra, köztük a néptáncosok 
is.           szerkesztőség

Tavaszköszöntő koncert

Megújul a Városi Lövészklub
Városunk patinás lőtere a Dobó utca és a piactér 

sarkán található. A megújulásról a nagy hagyomá-
gyokkal rendelkező egykori MHSZ klub új elnökét, 
Butkai Cs. Zoltánt kérdeztük:

„Weboldalt készítünk, ahol jelentkezni is lehet a lö-
vészet iránt érdeklődő fiataloknak az edzés időpontok-
ra. Az idősebbek kedvéért, akiknek már nem az igazi 
a látása, távcsöves fegyvereket építettünk. A képzés 
ingyenes, csak éves tagdíjat kell fizetni. Fel akarjuk 
eleveníteni az egykori élénk légfegyveres lövészéle-
tet. A mai kihívásoknak a cseppet sem unalmas IPSC 
és dinamikus gyorspont lövész számok bevezetésével 
tudunk megfelelni. Megvizsgáljuk a pályázati lehe-
tőségeket és egy kis tatarozás után a szezonban ide-
látogató üdülővendégek részére is fogunk tudni biz-
tosítani tartalmas és szórakoztató programokat. A cél 
az, hogy egy egész család számára tudjunk programot 
biztosítani, tehát a gyerekekkel is tudunk foglalkozni, 
megtanítjuk a lövészet alapjait”

A klub évadnyitó versenyének eredménye:

1. Nyiri Zoltán
2. Hegedűs József
3. Kovács Milán

Lövészklub
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A közelmúltban ellátogatott a kollégiumunkba Ma-
darász Ildikó, volt diákunk, aki íróként mutatkozott 
be a mostaniaknak. Szívhez szóló, vagy vidám törté-
netei megjelentek újságokban, s az interneten is ol-
vashatók.
Milyen érzés volt újra átlépni a kollégium küszöbét?

- Először egy kicsit kétségbe estem, hogy nem 
fogom megtalálni a csupa nagybetűs lépcsősort. De 
aztán meglett és csak azután törtek fel az emlékek. 
Sok minden történt abban az épületben.
Milyen volt fonyódi diáknak, kollégistának lenni?

- Az addigi életem legszebb éveit tölthettem itt. 
Én pont akkor voltam diák, amikor átszervezések 
voltak. Társaimmal három kollégiumot laktunk 
be, de mindegyiket imádtunk. Voltam kollégista 

Bélatelepen, laktunk egy évet a Sportszállóban és 
aztán kettőt a jelenlegi kolesz helyén. El nem tudtam 
volna képzelni, hogy akár egy bennmaradást is 
elszalasszak.
Mi indította el az írói pályán?

- A férjem! Már tizenhat éves korom óta írok, de 
tíz évvel ezelőttig csak fiókíró voltam. Aztán egyszer 
csak egy költözés alakalmával kezembe akadtak a 
régi írásaim. Jókat derültem rajta és továbbpakoltam 
őket. Aztán történt valami. Életem ki tudja hányadik 
krízisét éltem át, amikor úgy éreztem, ha valamit 
nem teszek, akkor a krízis csak továbbdagad és 
kicsúszik az ellenőrzésem alól. Így fogtam magam és 
elkezdtem írni. Estére kicsit jobb lett, és feloldásként 
megmutattam páromnak. Így kezdődött. Aztán 
mivel éreztem, hogy ez rám terápiás jelleggel hat, 
így másnap is írtam.  Az idő telt és rájöttem, hogy 
örömömet lelem az írásban. A párom mondta először, 
hogy ezeket másoknak is olvasnia kellene.  Innét 
lehet keltezni a vidám írásokat – amiből aztán annyi 
született, hogy egy női magazin rovatot indított 
nekem, Görbe Tükör címmel.
Milyen szálak fűzik Fonyódhoz?

- Ezer szállal kötődöm a városhoz! Itt voltam fiatal! 
Itt váltam gyereklányból nővé! Itt ismerhettem meg 
magam igazán. Itt derült ki, hogy kissé kilógok társaim 
közül! Itt tudtam meg, hogy vonzódom a színészet 
felé, itt írtam az első verseim – amiket természetesen 
szilencium alkalmával vetettem papírra - itt állhattam 
először színpadra, ahonnét azóta sem akaródzik 
lejönni. Fonyódon vannak a barátaim, nyaranta a 
Bélatelepi strandnál jobban sehol nem érzem magam 
a Balatonban.

Kanik Edina

Fonyódi kollégista voltam

2014. május 10-én, szombaton pénteki órarend 
szerinti tanítási napot tartunk.  A tanítási órák után 
a többéves hagyományra visszatekintő Fonyód Vetél-
kedőn vehetnek részt tanulóink.

A Föld napja alkalmából a gyerekekkel a korábbi 
évek gyakorlatának megfelelően takarítást szerve-
zünk az iskola udvarában és környékén.

Hagyományteremtő szándékkal az  első évfolya-
mosok fát ültetnek, amelyet az évek során óvhatnak, 
ápolhatnak, gondozhatnak.

BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ: 
2014. JÚNIUS 14. SZOMBAT 9 ÓRA 

SZERETETTEL 
VÁRJUK A KED-
VES SZÜLŐKET, 
HOZZÁTARTOZÓ-
KAT ÉS MINDEN 
KEDVES VENDÉ-
GÜNKET.

Makkos Csaba a 
Palonai Magyar Bá-
lint Általános Iskola  

Igazgatója 

Az általános iskola hírei
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Május 17. 
10.00  Megnyitó, köszöntő
           Ünnepi visszatekintő
11.00  Szimpozion: A vidéki gyűjtemények szerepe 
a közművelődésben
13.00-14.00  Ebédszünet
14.30-tól Séta a Bélatelepen, illetve a panoráma 
megtekintése a  várhegyi kilátóból
16.30  Kávészünet a múzeumban
17.00  Hangverseny - gróf Zichy Géza zeneszerző 
műveiből, közreműködik Szabó Ferenc János 
zongoraművész

Május 18.
10.00-12.00 Tárlatvezetés és kisfilm bemutatása a 
múzeumban
12.00-13.00  Ebédszünet
13.00-15.00  Zene és irodalom
15.00 Udvardi Erzsébet festőművész kiállításának 
megnyitója 
          Megnyitja: Korzenszky Richárd OSB, Tihanyi  
Bencés Apátság perjele,    
Közreműködik: Mohai Gábor előadóművész

          Minczinger Katalin

Tíz éves a Fonyódi Múzeum
Kedves Fonyódon élő és Fonyódot kedvelő polgárok! Szeretnénk közhírré tenni, hogy a „fonyódi múzeum”, 

hivatalos nevén a Fonyódi Természetvédelmi és Helytörténeti Gyűjtemény betöltötte működésének 10. 
évfordulóját. Ebből az alkalomból 2014. május 17-én és 18-án tartjuk jubileumi ünnepségét, amelyre mindenkit 
sok szeretettel várunk.

Bernáthegyi Benedek a csodadoktor
Bernáthegyi Benedek egy jóságos, szemüveges 

bernáthegyi kutya és egyébként orvos. Megmutatja 
néhány hasznos gyógynövény hatását. Mire is jó 
például a papsajttea, a mezei zsurló vagy a tyúkhúr? 

Bukovinszky Julianna, a mesekönyv szerzője 
mindezt szépen rímbe szedve írta meg, nem 
titkoltan azért, hogy a természet titkait, szépségét 
megmutathassa a kicsiknek. 

 Az ovisok átsétálva a fonyódi múzeumba verseket 
adtak elő a könyvből a szüleik, az óvónénik és az 
írónő kedvéért, aki egyébként nagy mackógyűjtő.  
Tudta ezt Fodor Zsuzsi óvónéni is, mindegyik gyerek 
kezében ugyanis ott volt egy plüss medve, kedves 
gesztus, nagy meglepetés volt ez.

A mosolygós írónő az emlékezetes percekért egy 
festményt ajándékozott a szereplő Csiripcsőr csoport 
számára, ami már ki is került a falra. 

A délután örömködéssel, közös sütizéssel zárult. 

Böröczné Tóth Bea 

PROGRAMOK
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LIONS: Minden gyerek lásson jól!
A Lions Klub komoly össze-
fogással elhozta a szemszűrő 
buszt, sikeres egy hetet töltött 
itt, amit azt hiszem nagyon 
eredményesen kihasznál-
tunk.
A fonyódi klub kitűzte azt 

a célt, hogy „MINDEN GYE-
REK LÁSSON JÓL”!

Ezért szerveztük meg a Fonyódi 
Járás Tankerülete Igazgatónőjének hozzájárulásával 
és hathatós segítségével, hogy a hátrányos helyzetű 
falvak első osztályos tanulóit le tudtuk szűrni.

Köszönet Németh Istvánnak, a  balatonlellei klub 
elnökének a segítségéért, mert ő vezette a buszt az 
első napon, illetve elvitte Keszthelyre, ahol a Látásfo-
gyatékosok Kistérségi Egyesületének március 21-én 
tartott programján is bemutathattuk, ott is  szűrővizs-
gálatokra került sor a Balaton Kongresszusi Központ 
és Színház termében.

A következő héten nyolc faluban végeztünk 
vizsgálatot százhatvanhét gyermeknél, ebből 
negyven gyermeknél találtak a doktornők problémát.
Lista készült, minden gyermeket szakrendelésre 
irányítottunk a nevelők közreműködésével.

A nagy problémát abban látom, hogy a nehéz hely-
zetű családok nem tudják fedezni a szemüvegkészítés 
költségeit, a cseréket, ezért ilyen irányú segítségre is 
szorulnának.

Klubunk tervezi a későbbiekben a felnőtt lakosság 
szűrését is, bár hátráltató tényező az, hogy nagyon 

nehéz szemészorvost találni.
Itt köszönöm meg dr. Milcsák Ágnesnek és dr. 

Bazsika Máriának a segítőkész munkáját, ők mind-
ketten nyugdíjasok és szabadidejükben jöttek el dol-
gozni.

Ugyancsak köszönöm a segítő klubtársaim áldoza-
tos munkáját: Fábián Marikának, Kovács Mencinek, 
Veégh Zsuzsának.

Az akcióról riport is készült a Balaton Rádió részére, 
és a Part Fm rádióban is hallható volt áprilisban.

Bálint Zsuzsa

Máltai hírek
A Magyar Máltai Szere-

tetszolgálat immár hivata-
losan is megalakult Fonyó-
di Csoportja folytatja a 
megkezdett, rendszeres 
karitatív munkáját. 

A húsvéti ünnepek jó al-
kalmat kínáltak arra, hogy 
rászoruló családoknak is-
mételten élelmiszer ado-

mányokat gyűjtsünk. 
A húsvéti gyűjtést a Római Katolikus Egyházközség 

szervezte, az egyházközség tagjai és segítőkész 
fonyódiak igen jelentős mennyiségű tartós élelmiszert 
ajánlottak fel és gyűjtöttek össze. Az adományok 
csomagolását és kiosztását a máltai csoport végezte a 

Nagyhéten. A jó szervezésnek és együttműködésnek 
köszönhetően ismét számos család: fonyódi és 
környékbeli nagycsaládosok, egyedülálló szülők, 
idősek és más rászorulók ünnepét varázsolhattuk 
szebbé.

Az összegyűjtött adományok zömét kiosztottuk, 
azonban nemcsak a nagy egyházi ünnepek alkalmával, 
hanem az egész év során szükség van a segítségünkre. 
Ezért folyamatosan kérünk és fogadunk bármiféle 
adományt (tartós élelmiszert, gyermek és felnőtt 
ruhákat, cipőket, valamint bútorokat) Szent István 
utca irodánkban. Ugyanitt kérhetnek tőlünk segítséget 
azok, akiknek gyermek felügyeletre van szükségük, 
vagy akik hitelcsapdába kerültek, eladósodtak,  őket 
tanácsadás, vagy akár képviselet útján is segíthetjük.

Soltész Berta csoportvezető
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Venczel Vera: A színész mindig úgy tesz mintha...

Ha Venczel Vera neve elhangzik, sokunknak a 
törékeny, kivételes szépséggel megáldott színésznő 
jut eszünkbe, akit annak idején az Ifjúsági Magazin 
olvasói szavaztak meg a kiválasztottak közül az Egri 
Csillagok főszerepére. A forgatásra egy évig készültek, 

Cecey Évaként mindenki kedvence lett Vera. A drámai 
vagy a romantikus szerepek egyaránt jól álltak neki 
filmen, csakúgy mint színpadon. A fekete város című 
sorozatot még ma is ismétli a televízió. Különleges 
érzékenység és átélés jellemezte megformált alakjait.

 Nemrég a Galériában találkozhattunk vele, nem 
lehetett nem észrevenni, hogy az idő bizony jócskán 
elszaladt felette, fénylő hangja azonban mit sem 
változott.

Megtudtuk, hogy már gyermekkorában eldöntötte, 
színésznő szeretne lenni, elsőre fel is vették. Számos 
film és színpadi sikert tudhat maga mögött, még ma 
is hét színházi darabban játszik a Vígszínházban, ahol 
a főiskola elvégzése óta a társulat tagja. A hét darab 
közt ott van Szepes Mária misztikus regényének 
monodráma változata, ami komoly erőpróbát kíván a 
színésznőtől. 

Venczel Vera elmesélte, hogy mostanában is szinte 
az egész napját a színházban tölti, két próba közt 
nincs ideje haza menni, ez tölti ki az életét.

A beszélgetés végén Pilinszky KZ - oratóriumának 
részletével búcsúzott, amely a magány és kivetettség 
sokkoló érzetét közvetítette.   Mellory

Könyv készül a bélatelepi villasorról
Az Örökségünk Somogyország Kincse díjjal kitün-

tetett, alapításának idén 120. évfordulóját ünneplő 
bélatelepi villasorról írok könyvet. 

A készülő kötetről szeretnék néhány sorban beszá-
molni.

Három nagy részre osztottam a kéziratot: 
Az első részben az ősfürdőzőkről lesz szó, akik az 

1870-es évektől kezdődően a mai bélatelepi strand 
területén fürdőztek, ők leginkább lengyeltóti értelmi-
ségiek voltak. Hozzájuk csatlakozott 1893-ban Szap-
lonczay Manó. 

A második rész a villasor kialakulásával kezdődik, 
majd az összes épületről szó esik, minden villatulaj-
donost külön-külön mutatok be. A bélatelepi érdekelt-
ség történései részletesen kerül-
nek bemutatásra, különösen az 
1920 és 1948 közötti időszak.

A harmadik részben Bélatelep 
környezetét mutatom be, hiszen 
szerves egységet alkottak ezek a 
helyszínek tulajdonosaik révén, 
így szóba kerül a Magay, a Ve-
lics, a Jankovich-Bésán, a Simo-
nyi-Semadam család, a Sirály 

szálló, a Lajos lak, a Walkó kilátó.
Bár levéltári forrásokat sikerült találni a szakszerve-

zeti üdülők időszakáról, ehhez szeretném a fonyódiak 
segítségét kérni.

Kérem, keressen meg az alább felsorolt elérhető-
ségek valamelyikén az, aki az 1948 és 1990 közötti 
időszakban a bélatelepi villasor épületeiben működő 
SZOT üdülők valamelyikében dolgozott üdülőgond-
nokként, vagy egyéb beosztásban, és tudna mesélni 
az akkori életről, az üdülésekről, az ottani munkáról. 
Ha ezzel kapcsolatos fényképeket tudnának nekem 
kölcsönadni, annak is nagyon örülnék!

Ha a villasorral kapcsolatos bármilyen egyéb infor-
mációval tud valaki szolgálni, vagy szeretne mesél-

ni a régi időkről, megtisztel, ha 
megkeres (85/560-033, 20/380-
3778, konyvtar@fonyod.hu)!

Az alábbi internetes oldalon 
még több részlet megtudható a 
készülő könyvről:
http://fonyodregen.blogspot.hu

A segítséget előre is köszö-
nöm!

Varga István könyvtáros



Fonyódi Hírmondó

21

M Á J U S
Szirom borzong a fán, lehull; 
fehérlő illatokkal alkonyul. 
A hegyről hűvös éj csorog, 

lépkednek benne lombos fasorok. 
Megbú a fázós kis meleg, 

vadgesztenyék gyertyái fénylenek.
Radnóti Miklós

Siposhegyi Zoltán Hullámverés című előadásáról
Április 10-én, a Balaton 

kollégiumban volt Sipos-
hegyi Zoltán Hullámverés 

című előadása, a Fonyódi Kulturális Intézmények 
szervezésében. Az előadó a műsort Weöres Sándor 
születésének 100. évfordulójára, valamint a Magyar 
Költészet napja alkalmából állította össze édesany-
jával, Linka Ágnessel. Erről kérdezte Mezei Istvánt 
Láng Edit. 

Önnek jó barátja volt Siposhegyi Péter drá-
maíró, mit gondol, mit szólt volna a nagyobbik fia 
önálló estjéhez?

Az előadás témáját és tolmácsolásmódját tekintve 
is rendhagyó volt, a közönség számára sok ismeretlen 
verssel. Némelyek ezek közül nagy hatással tudott 
lenni, néhány pedig elsikkadt. A szertelen gyermeki 
viselkedéstől vezette a hallgatót a politikailag érett 
felnőttkorig, beleszőve a háborúk borzalmait, a 
társadalmi átalakulást.  A versek, prózák kiváló képet 
rajzoltak a 19. század végének, 20. század elejének 
visszásságairól ami ma sincs másképp, ez volt az 
üzenete is a találkozásnak. Gondolkodni kell, látni, 
hogy mi folyik körülöttünk, meg kell tudnunk érteni 
életünk folyamatait, a nagy egész részeként is.  

 Siposhegyi Péter, az édesapa különc volt, a szó jó 
értelmében, de talán magányos is, nevét a fonyódi Sí-
poshegyről vette fel. Szerintem kritikával illette volna 
a fiát, jellemzője volt ez az emberi tulajdonság.

Leszámítva két-három verset, én nem tudtam 
elfelejteni a több mint egy óra alatt, hogy hol va-
gyok, nem tudott magával ragadni, talán mert, ha 
verset hallgatok, nem a rosszra, korrupcióra, a kor 
negatívumaira vagyok kíváncsi, azzal együtt, hogy 
tudom, valakinek ezt is közvetíteni kell.

Édesanyám éppen ezért nem tudott József Attila köl-
tészetével azonosulni, nem akart még azon  keresztül 
is szembesülni korának problémáival, mert elég volt 
a bőrén éreznie. Ezen átmegy általában minden gene-
ráció, normális jelenség.

Sajnos a rendezvényen nem jelent meg egy diák 

sem, vajon, hogy értelmezték volna a fiatalember 
rendkívül éles, tudatos látásmódját? Nyomasztó 
érzés Ön szerint fiatalon tisztában lenni a 
ránk nehezedő politikai, kulturális, szociális 
viszonyokkal?

Félek, nem értették volna, mert zömében nem 
olvas, nem gondolkodik a mai generáció. Ha mégis, 
akkor a véleményét nem meri kimondani hangosan. 
Egy szint felett nagyon is teher tud lenni, ha sokat 
tud az ember és közben látja, hogy a dolgok nem épp 
a legjobb irányba haladnak, és amit a legérdekesebb 
megfigyelni, hogy nem tanulunk a múlt, a történelem 
hibáiból. 

Én verseket írok, már többször megkaptam, 
hogy többnyire szomorúak, melankolikusak. Arról 
tudok írni, amit érzek és ami vagyok. Mi emberek 
bezárkózunk, társas magányban élünk.  Reflexióim 
az interneten rendszeresen nyomon követhetők, itt 
sok pozitív észrevételt kapok, kis megerősítéseket 
azoktól, akik értékelik a gondolataimat. Ilyenkor jó 
tudni, hogy nem csak magamnak írok.

Az irodalmi Nyugat jelentősége abban állt, hogy 
meghatározta korának értékrendjét, a magyar 
irodalmat a nyugat európai irodalom szintjére emelte. 
Siposhegyi Zoltán estje kiválóan érzékeltette mindezt, 
akiktől idézett, azok még valóban költők voltak! 

Örülök, hogy részese voltam, már csak emiatt a 
beszélgetés miatt is.                     Mellory



2014. május

Unihoki

Az 1926 PSE Fonyód 
életében folytatódnak a 
beruházások. A TAO rend-
szeren keresztül sikeres 
pályázat során, 70%-os tá-
mogatottságú „Öltözőfel-
újítási program” keretében 
elkészült a Zákányi Kál-
mán Sportcsarnok fejlesz-
tése. Elkészült egy teljesen 

új játékos kijáró, felújításra került a hazai öltöző, a 
bírói öltöző teljesen új lett az MLSZ előírásainak 
megfelelően, a nyugati előtér burkolata, falak festése, 
a keleti oldal előtere, az ott található nézői vizesblok-
kok, női és férfi WC is teljesen megújult, továbbá a 
vendég öltöző festése is elkészült, ezen felül a hazai 
és vendég zuhanyzók is új szerelvényeket kaptak. A 
TAO rendszeren keresztül rengeteg új szerelést, fel-
szerelést, edzés és mérkőzést segítő eszközt tudtunk 
vásárolni. Az idei évben is pályáztunk, az első for-
dulóban pályavilágítást, lelátó felújítást, kerítést és 
eredményjelzőt hagyott jóvá a szakszövetség. A má-
sodik fordulót még nem bírálták el, de reményeink 
szerint az idei évben is támogat a Szövetség minket. 

Minden szakosztályunknál elindultak a tavaszi for-
dulók. Versenyeznek az asztaliteniszezőink, női kézi-

labdázóink, triatlonistáink és a labdarúgóink is. Újabb 
sportolók kérték felvételüket az egyesület tagságába, 
két új szakosztály is alakult, egyik Csermely Sándor 
vezetésével a Lábtenisz szakosztály, a másik Muskó 
Zoltán vezetésével a Küzdősport szakosztály.

Mindkét új szakosztály már az idei évben orszá-
gos versenyt rendez, ezzel is viszik az idelátogatók a 
sportszerető Fonyód város jó hírét.

Eredmények:
Asztalitenisz Somogy Megyei bajnokságban jelen-

leg 6. helyen áll a csapat.  
Női kézilabda Zala-Somogy Megyei bajnokságban 

jelenleg 11. helyezett csapatunk.
Triatlonistáink több versenyen is sikerrel szerepel-

tek.
Labdarúgás:
- NB II. Dél-Nyugati csoport: U-17 Niké PSE 

Fonyód csapatunk a  6. helyen, az U-21 Niké PSE 
Fonyód csapatunk  5. helyen áll.

- Somogy Megyei II. Osztály északi csoportjában  
U-21 (ifi) csapatunk pontegyenlőséggel a 2. helyen 
áll, felnőtt csapatunk pedig 3. helyezett. 

- Megyei Öregfiúk Bajnokság északi csoportjában 
csapatunk a 11. helyen áll.                                               

Bognár Ákos

PSE hírek

Áprilisban újra megkezdődött az általános iskolai 
diákolimpia. A csapatok először a nagypályás uni-
hokiban mérték össze az erejüket. 
Budapesten, Pakson és Fonyódon 
rendeztek mérkőzéseket. 

Április 2-án Pakson volt az elő-
döntő a IV. korcsoportos lányok-
nak. Itt  második helyezést értek 
el, így bejutottak a döntőbe. Áp-
rilis 8-án a III. korcsoportos fiúk 
mérkőztek Pakson, de sajnos az 
ötödik helyen végeztek, így nem 
jutottak tovább. Április 10-én a 
IV. korcsoportos lányok döntőjére 
Budapesten került sor. A lányok országos bajnokok 
lettek a nagypályás unihokiban és aranyéremmel tér-
hettek haza. Április 11-én volt a IV. korcsoportos fiúk 
elődöntője Pakson, harmadikak lettek. Április 15-én 
Fonyódon, a III. korcsoportos lányok, kispályás uni-
hoki elődöntőben a harmadik helyezést érték el. Ezzel 
még nincs vége a Diákolimpiának. A IV. korcsoportos 

fiúk döntőre készülnek, ahogy a III. és IV. korcsopor-
tos lányok is. Célunk az aranyérem!

Április 13-án az U15-ös unuhoki 
mérkőzésekre Fonyódon került sor. 
Izgalmas, fordulatos mérkőzéseket 
láthattunk a csapatoktól. Most sem 
okoztak csalódást lányaink, három 
győzelmet arattak budapesti ellen-
feleikkel szemben: Eötvös-Fonyód 
2:6, Fonyód-Eötvös 7:6, Vaj-
da-Fonyód 1:8. A következő, utolsó 
fordulót május 25-én, Pakson ját-
szák. Nagyon drukkolunk a lányok-
nak az első helyért. 

Még egy jó hír! Meghívták csapatunk néhány tag-
ját Ausztriába, a világbajnokságra készülő hazai női 
floorballcsapat ellen edzőmeccset játszani. A paksi 
lányokkal együtt 12:2 verték az osztrákokat. Lehet,-
hogy a fonyódi lányok is esélyesek a válogatottságra? 
Hajrá Fode! Hajrá Fekete Roham!

               Sonnenschein Krisztina
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Fonyódi Hírmondó

Jó állapotú felnőtt heverők, fotelágy és kisméretű fotelek olcsón eladók.  
Tel.: 06-85/361-202

Eladó Magyar Nagy lexikon. 19 kötet Tel.: 06-20/586-5816

Június 1-től szeptember közepéig keresek eladót dohányboltba, Fonyódon, két műszakos 
munkarendbe! Jelentkezni: fonyodtrafik@gmail.com, Tel.: 06-30/620-4334

Bélatelepi szezonális, melegkonyhás büfébe munkatársakat keresek. 
Érd.: kkarsay@gmail.com, Tel.: 06-30-9698-662

Lauterbach páncéltőkés bécsi mechanikás, szép hangú pianínó eladó Fonyódon.  
Tel.: 06-30/944-4415

Fonyódon, a Sándor utcában családi ház sürgősen eladó, illetve társasházira cserélhető 
értékegyeztetéssel. Érd.: 2 óra után a 06-31/395-0080 telefonon.

FÜLES ülőgarnitúra (kanapé, 2 fotel) 15.000,- Ft-ért eladó, érdeklődni: Tel.: 06-30/620-4334

400l-es Zanussi fagyasztó láda (40.000,-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


