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Döntött a képviselő- testület! - a 2014. június 26-i ülés összefoglalója

Polgármesteri tájékoztató a képviselői hozzászólá-
sokra, kérdésekre.

Az Önkormányzat pénzügyi helyzete: a folyószám-
lahitel, a kötvénytartozás és az éven belüli hitel és 
ezek kamata is 0 Ft.

A Kulturális Központ átadásával lassan befejeződik 
a Városközpont Rehabilitációs pályázata. Két éve ad-
tuk át a szabadtéri színpadot, előtte adtuk át a parko-
lókat, a Bacsák teret, a Hunyadi utcai játszóteret, a 
piac parkolóját. A projekt utolsó eleme a művelődési 
ház volt. 50 évet vártunk arra, hogy Fonyódnak le-
gyen egy méltó művelődési háza. Azt hiszem, hogy 
építészetileg dicséri a tervező és a kivitelező munká-
ját.  Június 30-ával zárul a városközpont rehabilitá-
ciós pályázat, már csak pénzügyi és adminisztrációs 
munkák vannak vissza. Jelenleg két újabb – energeti-
kai - pályázat beadására készülünk. 

Folyamatban van a városi központi strand fejleszté-
si pályázata. Tájékoztatni szeretnék mindenkit, hogy 
lassan befejeződnek a strand I. ütemezési munkála-
tai, ami azt jelenti, hogy a fövenypart már elkészült, 
jelenleg már csak a gépészeti és közmű munkálatok 
vannak hátra és a járda építése. A tereprendezés is már 
folyamatban van.  A készülnek játszóterek és sportpá-
lyák. Reméljük, sokan fogják majd látogatni.  Sajnos 
elég hanyag hozzáállást tanúsított a Városüzemeltetés 
Kft. volt vezetője, aki a pályázatot kezelte, mert a tá-
mogatási szerződés aláírása után közel egy évig nem 
készült sem kiviteli, sem közbeszerzési terv. Így ápri-
lisban döntenünk kellett, hogy májusban vagy elkezd-
jük a munkálatokat, vagy visszaadjuk a 330 millió Ft 
támogatást. Akkor úgy döntöttünk, hogy két ütemben 
készítjük el, a beruházást. Május és június hónapban 
megcsináljuk egy részét, a másik részét szeptember-
től decemberig kell befejeznünk, hiszen 2015. febru-
árjáig pénzügyileg is le kell zárni a projektet. Az I. 
ütem átadója július 12-én lesz, az MTV-vel  közösen 
programot szerveztünk, ami az egyik legkiemelke-
dőbb programja lesz a fonyódi nyárnak. Mindenkit 

várunk szeretettel a „Nagy csobbanás”- ra.
A vasúti feljárónál lévő turisztikai információs 

pontról azt tudom elmondani, hogy ezt a pályázatot 
a Turisztikai Egyesület bonyolította le. Egy tavaly 
márciusban aláírt pályázatról van szó, amit csak az 
utóbbi két hónapban tudtunk előre vinni.  Mivel ez 
kisebb pályázat, decemberre befejeződhet. Valóban, 
az aluljáró fölötti épület tényleg jó hangulatot keltő, 
nagyon szép tornyos  épület lett, amelyben szólni fog  
a harangjáték. Már be van szerelve, de technikai okok 
miatt még nem tudtuk megszólaltatni. Remélem, 
hogy hamarosan gyönyörködhetünk benne. Alatta 
van az egyik információs pont. Így ez, valamint az új 
Kulturális Központban lévő Turisztikai Iroda, illetve 
a kikötői üzletsoron, a hajóállomás oldalánál műkö-
dő  információs pont szolgál majd felvilágosítással 
Fonyódon. 

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a napirendi pontokat és a következő 
döntéseket hozta:

Elfogadta: 
-a várakozási díjjal érintett várakozási területek 

kijelöléséről és ezen területek igénybevételéről szó-
ló önkormányzati rendelet módosítását: 2014. július 
1-től Fonyódon a Vigadó tér kiépített és a Fürdő utca 
forgalmi jelzőtáblával jelzett várakozóhelyek terüle-
tén a parkolás ingyenes.

-a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 2013/2014-es ne-
velési évben végzett szakmai munkájáról, valamint a 
szakmai program végrehajtásának értékeléséről szóló 
beszámolóját. folytatás a következő oldalon
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Üdülőhelyi posták nyári nyitvatartási rendje
2014. július 1. - augusztus 23. között:

Fonyód I.-es posta (Ady E. u. 3.)
Hétfő: 8.00-17.00

Keddtől péntekig: 8.00-16.00
Szombat: 9.00-12.00

Fonyód II.-es posta (Fő u. 7.)
Hétfőtől - péntekig: 8.00-16.00

- a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társa-
sággal kötött feladat átadási szerződés módosítását: A 
2014. június 20-án átadott, az Ady Endre u. 17-19. sz. 
alatti Fonyód Városi Kulturális Központ és Könyv-
tár épületének üzemeltetési feladatait is a cég fogja 
ellátni. 

-a Fonyód Város Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását az alábbiak szerint: 
Az Ügyfélszolgálat ügyfélfogadása:
• Hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00 óráig
• Pénteken 8.00 – 12.00 óráig
A Hivatal Építéshatósági és Műszaki Osztályának 

ügyfélfogadása kizárólag telefonos időpont egyezte-
tést követően történik az alábbi időszakban:

• Szerdán 08.00 – 12.00 óráig, 13.00 -  16.00 óráig
• Pénteken 08.00 – 12.00 óráig
A Hivatal hatósági, pénzügyi, valamint beruházási 

és kabinet osztályának ügyfélfogadása:
• Hétfőn 08.00 – 12.00 óráig  (csak 06. 01-től – 09. 

30-ig) 

• Szerdán 08.00 – 12.00 óráig, 13.00 – 16.00 óráig
• Pénteken 08.00 – 12.00 óráig
- a Fonyódi Kulturális Központ és Könyvtár alapító 

Okiratának módosítását:
Az intézmény nyitva tartása: 
• Hétfőtől- péntekig: 9h-19h-ig.
• Szombaton: 9h-13h-ig.
Felhatalmazta a polgármestert, hogy a Magyar 

Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság Állam-
pénztári Irodához a vis maior támogatás igénylést 
nyújtson be az Árpád-parti partszakaszra és a Napsu-
gár utcára.

Támogatta a Mátyás Király Gimnázium 2014. jú-
lius 1-8-ig tartó lengyel diákcsere  kapcsolatát 30 fő 
részére a Mátyás Király Gimnáziumban térítésmentes 
szállás biztosításával.

Biztosította a Petőfi SE részére a nyertes TAO pá-
lyázatához, a „Funkcionalitás és biztonság fejleszté-
se” projekt megvalósításához szükséges 2.999.607 Ft 
önrészt.

Hozzájárult: 
- KEOP pályázat beadásához a Fonyódi Mátyás Ki-

rály Gimnázium megújuló energiaforrással történő 
fejlesztése tárgyában.

- KEOP pályázat beadásához a Fonyódi Óvoda és 
Bölcsőde” Komplex” energetikai felújításának tár-
gyában.

A testület következő rendes ülése augusztus 28-án, 
csütörtökön lesz a városháza nagytermében. A testü-
leti ülés teljes anyaga megtekinthető a www.fonyod.
hu weboldalon.

Szőcs Mihályné

Üdülőhelyi fórum
Üdülőhelyi fórumot tartott Fonyód város képviselő 

testülete, melyen Hidvégi József polgármester tartott  
részletes beszámolót a település anyagi helyzetéről, 
beruházások aktuális híreiről, jövőbeli tervekről. A 
beszámoló végén az érdeklődők feltehették kérdései-
ket, elmondhatták problémáikat, észrevételeiket, me-
lyekre hamarosan megoldást találhatnak.       szerk.
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Június 20-án átadásra került a Városi Kulturális 
Központ és Könyvtár épülete. Az átadó rendezvényen 
számos érdeklődő vett részt, elégedett pillantások für-
készték az impozáns épület minden szegletét.

Városunk új ékköve a Fonyód Városközpontjának 
Funkcióbővítő Integrált Fejlesztése – Fonyód város-
központ fejlesztésének környezet átalakítása DDOP-
4.1.1/A-2f-2010-0006 elnevezésű projekt keretében 
valósulhatott meg. Ez a projekt tartalmazott több más 
fejlesztést is, ennek köszönhetően épült meg a Viga-
dó téren a szabadtéri színpadunk, megújult a Bacsák 
tér, parkolók, játszóterek kerültek kialakításra és most 
a régóta várt Kulturális Központ is megnyílhatott. A 
teljes beruházás összköltsége 552 353 798 Ft, mely 
71%-os, 391 376 786 Ft támogatással valósult meg.

A megnyitó ünnepség szalagátvágással kezdődött, 
melyre elfogadta a meghívást Vidnyánszky Attila, a 
Nemzeti Színház igazgatója, valamint Móring József 
Attila, országgyűlési képviselő. Vendégeink Hidvégi 
József polgármester úrral közösen nyitották meg az 
épületet.

A szalagátvágás után a színházterembe invitálták 
az ünneplő tömeget, akik már első alkalommal csor-
dultig megtöltötték a nézőteret. A színpadon Polgár-
mester Úr megnyitójában elmondta, pezsgő kulturális 
életünkhöz végre a méltó környezet is adott, melyre 
ötven éve vártak a fonyódiak. Az épület rendelkezé-
sünkre áll, most már csak meg kell töltenünk tarta-
lommal. 

Móring József Attila köszöntőjében kiemelte, ez az 
épület nem csak Fonyód, de az egész térség kulturális 
életében központi szerepet tölthet be.

Vidnyánszky Attila arról beszélt, hogy nagyon fon-
tosnak tartja az ilyen intézmények működését, hiszen 
vidéken is ugyanazt a minőséget kell a közönségnek 
nyújtani, mint amit akár a Nemzetiben kaphat. Ki-
látásba helyezte, hogy a Vitéz lélek című darabbal 
Fonyódon lépjenek fel a Nemzeti színészei, hiszen a 
körülmények adottak ehhez. 

A köszöntők után egy rövid projekt bemutatót tartott 
a Kulturális Intézmények megbízott vezetője, Varga 

István, mely prezentációval végig lehetett kísérni az 
elmúlt évek történéseit. Ünnepi műsorral, nagy sikert 
aratva avatták színpadunkat a Fonyódi Betyárok Nép-
tánc Egyesület fiataljai, az Alapfokú Művészeti Iskola 
tanára és diákjai pedig népdalokat adtak elő. 

Kovács Ferenc, az épület tervezője komoly kihívás-
nak minősítette munkáját, melyet a rá jellemző stí-
lus jegyek alkalmazásával igyekezett megvalósítani. 
Fontos szempont volt a környezetbe való elhelyezés, 
ami maradéktalanul sikerült is, mint mondta, ennek 
az épületnek itt a helye. 

A most átadott létesítmény alapterülete 1200 m2, 
három szinten építették ki a különböző funkciókat el-
látó helységeket. A földszinten a Tourinform iroda, a 
mintegy 130 fő befogadására alkalmas színházterem, 
klubtermek, és a gyermekkönyvtár található. Az első 
szint nagy részét a felnőtt könyvtár foglalja el, illetve 
a szakkörök, klubok helyiségei, valamint a színház-
terem karzata. A tetőtérben iroda, a Fonyód Média 
stúdiója és egy nagyobb tárgyaló is kialakításra ke-
rült.

Az épület teljes egészében akadálymentesített, ezért 
beépítettek egy liftet is. Fontos szempont volt az 
energiatakarékosság, ennek keretében modern épü-
letgépészet és komplex vezérlésű légtechnikai beren-
dezések jellemzik a létesítményt. A színházteremben 
professzionális hang,- és fénytechnika áll rendelke-
zésre (forrása az önkormányzat által benyújtott és 
elnyert közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
volt).

A Városi Kulturális Központ és Könyvtár kialakítá-
sának célja, hogy egyszerre töltse be az információs 
központ szerepét, lehetőséget biztosítson a közműve-
lődésre, az olvasásra, helyt adjon a közcélú rendez-
vényeknek, civil szervezeteknek, iskolán kívüli tanu-
lói foglalkozásoknak, helyi egyesületek, szervezetek 
rendezvényeinek, gyűléseinek, meghívott előadók 
fellépéseinek, valamint a kreatív önképző körök ré-
szére is lehetőséget biztosítson.      szerkesztőség

Új Kulturális Központ Fonyódon 
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Negyven éves, kaposvári rendőrkapitánya van Fonyódnak. Somogyi kötődésű, sokáig Kaposváron élt és tanult, 
később Budapesten végezte el a Rendőrtiszti Főiskolát, majd Pécsen a jogi kart. Húsz éve hivatásos állományú 
rendőr, 1997 és 2001 között a Kaposvári Rendőrkapitányságon, 2001 és 2013 között pedig a Somogy Megyei 

Rendőr-főkapitányságon dolgozott. 2013. február elsején nevezték ki a Fonyódi Kapitányság vezetőjének.

Bemutatjuk: Dr. Heffer Attila

Hogyan került kapcsolatba a rendőrséggel?
- Amikor leérettségiztem, már akkor a jogi karra je-

lentkeztem, de végül, ha egy ponttal is, lemaradtam 
róla.  Gondolkoztam utána, hogy hol lehetne törté-
nelemből és magyarból felvételizni. Felmerült az 
Államigazgatási Főiskola és a Rendőrtiszti Főiskola. 
Akkor még kötelező volt a sorkatonai szolgálat, és ez 
a rendőrtisztin is feltétel volt. Besoroztak katonának, 
letöltöttem a szolgálatot és közben felvételiztem a 
főiskolára. Így kerültem kapcsolatba a rendőrséggel. 
Amikor felvettek a Rendőrtiszti Főiskolára, onnantól 
kezdve hivatásos állományú rendőr lettem. Utána vé-
geztem még el a jogi tanulmányaimat Pécsen.
Hogyan került Fonyódra, hogy érzi magát itt?

- A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság vezető-
je, úgy döntött, hogy engem bíz meg a Fonyódi Ren-
dőrkapitányság vezetésével. Nagyon sok embernek és 
ebbe beleértem a rendőröket is, óriási vonzerőt jelent 
a Balaton. Kaposváriként rendszeresen töltöttem itt 
nyarakat. Rendőrként is ismertem a Balatont, hiszen 
a nyári „megerősítések” során is volt alkalmam dol-
gozni, általában Siófokon. Akik itt élnek, talán nem is 
tudják, de Magyarországon még mindig komoly von-
zereje van annak, hogy valaki éves szinten a Bala-
tonnál dolgozhasson. Én is nagyon örülök, hogy ilyen 
szép környezetben, ráadásul az ország egyik legszebb 
kapitányságán dolgozhatok. 
Milyen változásokat kellett eszközölnie, miután 
kinevezték?

- Amikor engem kineveztek, 2013. elején indítot-
ta el Főkapitány Úr az „őrszoba” programot. Fontos 
volt, hogy ez által az egész megye egy új szervezeti 
modellben kezdett el működni és ez így volt Fonyó-
don is. Ezt az új szervezeti modellt kellett minél ha-

tékonyabban működtetni. Ezen kívül maga a vezetői 
feladat is egy újdonság volt számomra, hiszen koráb-
ban még soha nem voltam rendőrkapitány. Sok új do-
log volt tehát, amit nekem is meg kellett tanulnom.

Mekkora állománya van Fonyódnak és mekkora 
területet fednek le ezzel? 

- A Fonyódi Kapitányság illetékességi területe hu-
szonegy település: a Balaton parton négy település 
Fenyvestől Lelléig, a 67-es úton Gamásig (Vadépusz-
táig), illetőleg Karádig, Lengyeltóti felé pedig egé-
szen Pamukig. Ez közel 40.000 állandó lakost jelent, 
a nyári időszakban pedig, főleg a part menti telepü-
léseken többszöröse is. Ehhez 130-140 között van az 
állandó létszám, ehhez jönnek nyáron a megerősítő 
erők, 20-30 fő Barcsról, Nagyatádról, Kaposvárról, 
Marcaliból.
Milyen konkrét vezetői elképzelései vannak?

- Az a fontos, hogy a szervezet feladatát és az em-
berek egyéni érdekeit össze tudjuk hangolni. Ez a leg-
főbb vezérlő elv és én ezt emberségesen szeretném 
végrehajtani, ez egyben a legfőbb feladatom is. Meg 
kell találnunk a közös hangot és az embereknek pe-
dig azonosulniuk kell azokkal a célokkal, amelyeket 
kitűztem, hogy hogyan működjön a Fonyódi Rendőr-
kapitányság.
Ha pár év múlva majd visszatekint erre az idő-
szakra mikor lenne elégedett a működésükkel?

A legfontosabb cél a lakosság szubjektív biztonság 
érzetének a javítása és ennek a garantálása. Lehet sta-
tisztikákról beszélni, kell is mérni az eredményeket, 
de az egyik legfőbb visszajelzés a lakosság elégedett-
sége és az ő visszajelzéseik. Ezt szeretnénk biztosí-
tani az objektív körülményekhez képest a lehető leg-
nagyobb százalékban bűnmegelőzési tevékenységgel, 
a bűnesetek, szabálysértések felderítésével és azon 
cselekmények minél hatékonyabb felszámolásával, 
amelyek irritálják a lakosságot. 

Előzetes egyeztetés alapján az ajtóm nyitva áll min-
denki előtt, akinek olyan problémája van, amin a ren-
dőrség tud segíteni.

szerkesztőség
A Rendőrkapitányság elérhetőségei:

Cím: 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2.
Posta cím: 8641 Fonyód Pf.: 88.

Telefon: 85/560-990; Fax: 82/502-700
E-mail: fonyodrk@somogy.police.hu
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Visszatérő üzletek a Balaton Áruházban!
A bérlőket kérdeztük

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.

A megújuló Balaton Áruház régi - új üzleteknek is helyet ad. A bérlők közül kérdeztük 
Vajda Tibornét a „COBRA” Gyógynövény-Drogéria tulajdonosát és Bors Istvánt, a Ba-
laton Utazási és Ingatlaniroda tulajdonos, ügyvezető igazgatóját várakozásaikkal kapcso-
latban.

Az áruházban merre lesz megtalálható az új üzlet?
Vajda Tiborné: Üzletem a régi helyére, az áruház földszintjére költözik vissza, amely az 
épület déli oldalán a kávézó mellett található.
Bors István: A harmincöt m2 alapterületű üzlet a földszinten, közvetlen a főbejárattól 
balra helyezkedik el. Megközelíthetősége úgy a főtér felől, mint a bejárat előteréből meg-
oldott.
Miben lesz más az új környezet? 
Vajda Tiborné: Az új felújított üzlet minőségibb és komfortosabb lesz, mindenki megelé-
gedésére.
Bors István: A környezet maga nem új számomra, mivel 1996-ban én voltam a legelső 
külsős üzlettulajdonos Dél-Balatoni Utazási és Ingatlaniroda néven. 
Miért volt fontos, hogy ez a fejlesztés megvalósuljon?
Vajda Tiborné: Fontos volt a városközpont képi megítélése miatt, valamint a minőségibb 
szolgáltatás érdekében. 
Bors István: Az, hogy a tervezett átadás végre megvalósulni látszik, jelentős mérföldkő 
lesz a város életében. A főtér végre visszanyeri eredeti funkcióját, új üzletek, szolgáltatá-
sok várják a lakosságot és az idelátogató vendégeket.
Milyen nyitó akcióval készül a vásárlók visszacsalogatása érdekében?
Vajda Tiborné: Én szeretnék mindig bővülő választékot biztosítani. Egyéni kívánságokat 
is teljesíteni, a szelíd árak megtartásával.
Bors István: Utazási és ingatlaniroda lévén kedvezményes utószezoni nyaralási
lehetőséget, illetőleg az első eladó ingatlant felajánlóknak kedvezményes jutalékkulcsot
kínálunk fel.
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Ökumenikus egyházi kirándulás Pozsonyba

A Fonyódi Önkormányzat az ökumenikus egyház-
nak és a második világháborús hadiárvák civil cso-
portjának 100-100 ezer forintot biztosított egyházi 
zarándoklatra. Az utat és a programot Ottóffy Attila 
FEÖT képviselő, egyben a HONSZ fonyódi szerve-
zetének elnöke szervezte. Nagy örömünkre elkísér-
tek minket Neumajer Zoltán katolikus, és Miklósi H. 
Koppány református lelkészek. A pozsonyi program 
és utunk vezetője Hlacok Erika, evangélikus lelkész 
volt. 

Utunk első állomása a pozsonyi vár volt, melyet a 
vár nyugati oldaláról autóbusszal közelítettünk meg.  
A vár hatalmas, négyszögű, négytornyú tömbje maga-
san emelkedik a vár fölé. Nyugatról a  III. Károly által 
1712-ben építtetett Bécsi kapu, délnyugaton a Koro-
na-torony kapu, keleten az 1430-60 között épült késő 
gótikus Corvin kapu, valamint a Duna fölötti szaka-
szon nyíló Győzelmi kapu határolja. A vár pincéjében 
megnéztük a vár kútját, melyet 1436-ban Rozgonyi 
István várkapitány ásatott. Az utolsó nagyarányú át-
építést Mária Terézia rendelte el 1761-66 között. Ez a 
kút biztosította a vár vízellátását.

Ezután gyalog mentünk tovább a „régi város” hatá-
rában, a Kecske kapunál található evangélikus teme-
tőbe, ahol megnéztük és megkoszorúztuk az 1848-as 

pozsonyi magyar mártírok, többek közt Rázga Pál, 
evangélikus lelkész és báró Jeszenák János, megyei 
főispán sírját. 

Utunk következő stációja a kis és nagy evangéli-
kus templomok voltak. A gyülekezeti élet bemutatása 
után együtt elénekeltük az „Erős vár a mi Istenünk” 
zsoltárt. Az idegenvezető irányításával megtekintet-
tük a nagy református templomot, ahol a lelkésznő 
szeretettel fogadott minket. A „Tebenned bíztunk ele-
itől fogva” kezdetű zsoltárral dicsőítettük Istent. 

Nézelődésünket a Szent Márton dómtemplom, Po-
zsony legkiválóbb egyházi építészeti remeke zárta 
be. Stílusa gótikus. A mai dómot a 14. század elején 
tervezték olyan háromhajós bazilikának, amelynek 
mindhárom hajója egyforma magas. Ez a megoldás 
könnyebb volt és akusztikailag is előnyösebb. Mivel 
a templom a vársánc mellett állott, a tornyot a védőá-
rokba építették fel, így aztán egyúttal bástya is lett, 
őrtorony. A dóm tornya 85 méter magas, neogótikus. 
Tetején 3x4 méteres kővánkosra helyezett, 3 mázsa 
súlyú, aranyozott, királyi korona csillog, emlékeztet-
ve arra, hogy 1563-1835 között itt koronázták a ma-
gyar királyokat és királynékat. A névadó Szent Már-
ton relikviát a főoltár fölött, ezüstkoporsóban őrzik. 
Donner György számos műve közül itt található a tér-
deplő Esterházy érsek márványszobra és az ólomból 
készült Szent Márton lovas szobor. A dóm kriptájában 
érsekek, püspökök és a Pálffy család elhunyt tagjai 
nyugszanak, valamint itt van eltemetve Pázmány Pé-
ter is, aki 1570-1637-ig élt. Végezetül elénekeltük a 
„Boldogasszony anyánk” kezdetű, régi magyar him-
nuszt. 

Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a lélekeme-
lő kiránduláshoz.    

Papp Sándor Gáborné          

Merítsetek örömmel - frissítő nyári gondolatok
„Aki mer, az nyer.” Valóban!? Hétköznapi tapasz-

talatunk lehet ennek a közmondásnak az egyszerű 
igazsága. A sikerhez kell egy jó nagy adag merész-
ség, vízió. Az anyanyelvünk sokszínűségét bizonyít-
ja, hogy a „mer” igénknek két jelentése is van. Az 
egyik ez: elég bátor, hogy megtegyen valamit; a má-
sik pedig folyadékot kiemel. S ha jól belegondolunk, 
ahhoz hogy nyerjünk mernünk, merítenünk kell. Igen, 
ismernünk kell a forrást, a tiszta vizet. A  merítéshez 
bátorság kell, mert nem tehetjük meg, hogy közben 
ne legyen vizes a kezünk vagy hogy ne maradjunk mi 
magunk is szomjasak. 

De vajon mit nyer az, aki elég bátor ahhoz, hogy 
merjen, merítsen?! Az ézsaiási megtapasztalás nyo-
mán „Örömmel merítek a szabadulás vizéből...” (Ézs. 
12,3) azt mondhatjuk: örömöt és szabadulást, tiszta-
ságot és felfrissülést, sikert és lendületet, kreativitást 
és vitalitást. Aki mer, az nyer! Jézusi értelemben bá-
tornak kell lennünk ahhoz, hogy valami újat tegyünk 
valami vak-merőt, valami határ feszegetőt, mert csak 
ott születhet meg valami új, valami győztes. A merí-
tésben mindig ott van a kockázat, hogy mi magunk is 
elmerülünk, de nélküle nincs győzelem!

Czöndör István
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Megszülettünk!
Gyermek neve: Regman-Vörös Rebeka

Született: 2014.06.10.
Anyja neve: Vörös Ilona

Apja neve: Regman Roland

Gyermek neve: Francsics Blanka
Született: 2014.06.16.

Anyja neve: Krudinszki Zsanett
Apja neve: Francsics Zoltán

Gyermek neve: Pataki Norina Noémi
Született: 2014.04.01.

Anyja neve: Mikó Noémi Márta
Apja neve: Pataki János Sándor

Gyermek neve: Pataki Nolen János
Született: 2014.04.01.

Anyja neve: Mikó Noémi Márta
Apja neve: Pataki János Sándor
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Fonyódliget
Csodálatos helyen élek, városunk legkeletibb és 

egyben legfiatalabb részén, Fonyódligeten. Emlékeim 
azonban sokkal régebbiek, hisz a gyermekkori nyarak 
is e helyhez kötnek, melynek északi részét valamikor 
erdő, déli részét szőlő borította. Északról a Balaton 
hullámai mosták, délen a filoxéra pusztította sző-
lők nyomai végeláthatatlan mocsártengerbe vesztek. 
Hosszú időbe telt, míg a mocsár feltöltődött, s ma már 
villasorok, rendezett utcák sorakoznak az egykori láp 
helyén.

Az első piros tetejű villák a ’30-as évek elején épül-
tek, a Balatontól és a mocsártól is megfelelő távolság-
ra. Rövidesen megkezdték a Balaton korlátok közé 
szorítását, a partvédő mű építését is. Szüleim a 30-as 
évek végén vásároltak itt telket, mely lenyúlt egészen 
a vízpartig. Akkorra már kész volt a partvédelem, ám 
a nagyobb viharok jelentős víztömegeket zúdítottak 
így is a partra. Egész kis belvizek jöttek létre a part-
védő mű túloldalán is a gyereksereg nagy örömére. 
Alig telepedett le néhány család Fonyódligeten, már 
szervezkedni kezdtek, hogy legyen üzletük, ahol a fű-
szerárut megvehetnék. A többi szükséges élelmiszert 
a környező falvakból házhoz szállították a gazdálko-
dók. Hentes és pék, no meg a jeges is megjelent rend-
szeres időközönként a fenyőerdőben szétszórt villák 
előtt, leadva az előző alkalommal megrendelt árut.

 A ligeti nyaralótársaság következő igénye nem ke-
vesebb, mint egy kápolna felépítése volt. Istentiszte-
letet azonban már a kezdeti időkben is tartottak vasár-
naponként, templom híján a Mária-villában. Vendég-
pap mindig akadt a nyaraló közönség soraiban. 1933. 
augusztusában megalakult a Fonyódligeti Római Ka-
tolikus Templomépítő Bizottság, mely gyűjtést indí-
tott kápolna létesítésére. A területet a helyi földbirto-

kosok adományozták templomépítés céljára, melynek 
tervrajzáról és az alapterület kijelöléséről szintén ők 
gondoskodtak.  Lassan, évről évre épült fel kis kápol-
nánk, a nemes cél érdekében született emberi össze-
fogás sikerének ragyogó bizonyítékaként.

A háború után egyre több állandó lakója lett Fonyód-
ligetnek. Sötétedés után egyedül a hold szolgáltatott 
utcai világítást, ivóvízért pedig a Kápolna-téren álló 
egyetlen artézi kúthoz járt mindenki. A műúttól délre 
eső területen családi házak épültek, s egyre több csa-
lád költözött ide. A vasúttól északra eső villák néme-
lyikébe is lakók költöztek.  

Egy ideje én látom el kápolnánkban a sekrestyési 
teendőket, amikor misére harangozok, önkéntelenül 
eszembe jutnak a régi haranglábnál kézi erővel vég-
zett harangozások. Bizony sok év telt el azóta, amióta 
ez a harang először hívta szentmisére a ligeti embe-
reket. 

Lévay Mária
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Csak természetesen! - A csalán

A csalán öt egészségügyi hatása: A csalán gyógyha-
tásáról már az időszámításunk előtti harmadik évszá-
zadban is tudtak, amikor is a kígyómarás mérgének 
eltávolítására használták. Napjainkban számos kuta-
tás bizonyította, hogy remekül alkalmazható húgy-
úti fertőzések, allergia vagy éppen premenstruációs 
szindróma ellen.

 Méregtelenítő: A csalán talán a legerősebb vér-
tisztító növény, ezért tisztítókúrák, böjtök hatékony 
és kedvelt gyógynövénye. A leveléből készült tea 
feloldja az anyagcseréből származó salakanyagokat, 
eltávolítja a szervezetből a mérgeket, ugyanakkor a 
vesét is fokozottabb vízkiválasztásra serkenti. Tisz-
títja a teljes emésztőcsatornát és a vizeletkiválasztó 
rendszert, s fokozza a szervezet védekező erejét. A 
vese- és hólyagkőképződésre hajlamosaknak érdemes 
rendszeresen csalánteát fogyasztaniuk, mert segítsé-
gével még idejében kiválasztódik a homok. Tisztító 
hatásának gyomor- és bélhurut esetén is hasznát ve-
hetjük. Teája élénkítő hatású, sok vitamint és ásványi 
anyagot (pl. vasat) tartalmaz. Forrázz le egy teáska-
nálnyi csalánlevelet két deciliter vízzel, majd hagyd 
állni öt percig. Az így elkészült teát ízesítheted méz-
zel, de ihatod magában is.

 Allergiaűző csalán: A csalán még nem túl elterjedt, 
de bevált ellenszere az allergiás nátha tüneteinek. A 
gyógynövényben ugyanis megtalálható egy kvercetin 
nevű flavonoid, mely gátolja az allergiás szervezetben 
az allergénre adott reakcióként termelődő hisztamint.

Persze megfordulhat a fejedben, biztos olyan sze-

rencsés vagy, hogy a csalánra is allergiás leszel. Nyu-
godj meg: ez az a növény, ami a legritkább esetben 
vált ki ilyen reakciót.

 Húgyúti fertőzések ellen: Vizelethajtó hatása 
számos egészségügyi probléma ellen hatásos lehet. 
Húgyúti fertőzések esetén fokozza a vizeletkiválasz-
tást, ami segít, hogy azzal együtt a nem kívánt kór-
okozók is kiürüljenek a szervezetből. Ha felfáztál, 
naponta egy csésze csalántea csodát tehet. Amellett, 
hogy enyhíti a betegség tüneteit, megtisztítja a szer-
vezetet, ezzel gyorsítva a gyógyulási folyamatot.

Amennyiben hajlamos vagy a vese- vagy hólyag-
kő kialakulására, ajánlott rendszeresen fogyasztanod. 
Így még idejében kiürülhet a homok, ami később ko-
moly problémákat okozna.
forrás: femina.hu        N. Alexandra

Menetrend Fonyód és Badacsony között
érvényes július 12-től augusztus 24-ig
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J Ú L I U S
Düh csikarja fenn a felhőt, 

fintorog.
Nedves hajjal futkároznak

meztélábas záporok.
Elfáradnak, földbe búnak,

este lett.
Tisztatestü hőség ül a
fényesarcú fák felett.

Radnóti Miklós

„Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet”- tartja 
a mondás.

A Fonyódi Ásványvíz Kft. a Fonyódi márka 50. 
évfordulója alkalmából nemcsak termékeinek meg-
jelenését színesítette, hanem üzemének környezetét 
is. A dolgozók napi munkavégzése során fontos az 
ergonomikusan kialakított irodai szék, a kényelmes 
munkavédelmi cipő. Úgy gondolom, nálunk kiemelt 
szerepet kapott az a tény is, hogy olyan környezetben 
járjunk dolgozni, illetve vásárlóinkat is olyan látvány 
fogadja, mely rendezett, harmonikus és színes.

Az utóbbi időben igen elterjedt, hogy raklapokból 
bútorokat, foteleket, asztalokat, vendéglátópultokat 
szerelnek össze, melyek nagyon esztétikusak és ter-
mészetesek. Társaságunknál egy korábban tartott pre-

zentáció továbbfejlesztéséből jött az ihlet, hogy a rak-
lap, mint göngyöleg, mely természetes fa, másképp is 
felhasználható.

A jelenlegi szürke, kicsit lehangoló érzést kiváltó, 
fémszínű kerítésünket leselejtezett raklapokból ké-
szült virágtartókkal szereltük fel. Kedves kollégáim, 
akik rendkívül kíváncsiak voltak a végeredményre, 
lelkes és önkéntes munkájának, valamint Győri Csa-
ba önzetlen segítségének köszönhetően megvalósult 
egy elképzelés, mely hűen tükrözi, hogy egy nagy 
adag összetartással, egy kis kreativitással, minimali-
zált anyagi ráfordítással is lehet alkotni és környeze-
tünket szebbé varázsolni.

Molnár Beáta
ügyvezető igazgató

Aki a virágot szereti...

KÖZLEMÉNY
A Fonyódi Óvodáért Közhasznú Alapítvány, az Egészségügyi Nonprofit Kft., 

a Fonyód Konyha Nonprofit Kft., a Fonyód Média Nonprofit Kft.,
és a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Társaság közhasznúsági 

jelentése elérhető és letölthető a www.fonyod.hu weboldalon 
a hirdetmények, közlemények menüpont alatt!

szerkesztőség
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Programok július 22-től augusztus 16-ig

Július 22. Kedd
Belga testvérvárosi fiúkórus fellépése

Helyszín: Vigadó tér, 20:30 óra

Helyszínek:
Fácános Palánkvár; Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók Béla u. 3.);  Vigadó tér;

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Július 24. Csütörtök
Népdalest

Helyszín: Múzeum, 20:00 óra

Július 25. Péntek
Baranyai Béla festőművész kiállítása

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Június 25., 26., 27., Péntek, Szombat, Vasárnap
Fonyódi Strandfesztivál (részletes program a 14-ik oldalon)

Helyszín: Vigadó tér, 18:00 órától

Július 26. Szombat
dr. Lévay Péter zongora koncertje

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Augusztus 1., 2., 3., Péntek, Szombat, Vasárnap
Fonyódi Hal és Petyek napok (részletes program a 14-ik oldalon)

Helyszín: Vigadó tér, 18:00 órától

Augusztus 2. Szombat
Ducza Nóra és Geleta Viktor operaénekesek estje

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Augusztus 3. Vasárnap
XX. Fonyódi Hadijátékok (népi játék, csatajelenet)

Helyszín: Fácános Palánkvár, 18:00 órától

Augusztus 8-9. Péntek, Szombat
Fonyódi Napok (részletes program a 14-ik oldalon)

Helyszín: Vigadó tér, 18:00 óra

Augusztus 15., 16., Péntek, Szombat
Rock Balaton (részletes program a 14-ik oldalon)

Helyszín: Vigadó tér, 21:00 óra
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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:
 szeptember 13.    
 

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Júl. 20.    9:30 óra
(úrvacsorás Istentisztelet)
Aug. 3.    9:30 óra
Aug. 17. 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

Júl.   20. 11:00 óra
Júl.   27. 11:00 óra
Aug.   3. 11:00 óra
Aug. 10. 11:00 óra
Aug. 17. 11:00 óra

protestáns templomban
(József utca 21.)

Minden számontartott és leendő 
testvérünket is szerettel hívjuk a 

fenti alkalmakra!
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Fonyódi Strandfesztivál
Július 25.

Minden nap Latin fitness a fövenystrandon
16.00  Balatoni futóverseny a fövenystrandon
17.00  „Biztonságban a strandokon” - 
Mentőszolgálat bemutatója 
18.00  Interaktív gyermek játszóház, Mozogjunk 
együtt Szentgyörgyi Rómeóval
18.30  Lángosevő verseny
19.00  Zolbert élő koncert
20.45  Fröccsivó verseny
21.00  Szűcs Antal Gábor, Gál Péter „Latin” című 
élő koncertje

Július 26. 
16.00  Beauty of Plage - bikini szépségverseny
17.00  Lángosevő verseny
18.00  Beauty of Plage eredményhirdetés
18.30  Weisz Viktor „Voice” előadó műsora
20.00  Fekete Dávid élő koncertje
21.00  Lobo Latino latin dallamok, élő műsora
23.00  L.L. Junior élő koncertje

Július 27. 
17.00  Palacsintaevő verseny
18.00  Interaktív gyermek játszóház
19.30  Éger - Dobai duó akusztikus előadása
20.45  Fröccsivó verseny
21.00  Pannonia Allstars Ska Orchestra élő 
koncertje

Fonyódi Hal és Petyek napok
Augusztus 1.

18.00  Helyszínen sütött balatoni hal és petyek fo-
gyasztási lehetőség, interaktív gyermek játszóház
19:30  Poór Péter és Molnár Orsolya élő előadása
21:00  Soltész Rezső műsora

22:00  Bozai Benzolat élő koncertje
Augusztus 2.

14:00  Halászhálóba gyűjtik a halat a strandolók a  
halászok segítségével a fövenystrandon
17:00 Bede Róbert mesterszakács petyeket főz 
Szári Zsolttal és Hidvégi Józseffel  
18:00  Helyszínen sütött balatoni hal és petyek fo-
gyasztási lehetőség
18:00  Dió banda népzenei műsora
19:00  Ametiszt TSE táncbemutatója
20:00  Fantom bulizenekar utcabálja
21:00  Sipos F. Tamás műsora
22:00  Fantom bulizenekar utcabálja

Augusztus 3.
18:00  Helyszínen sütött balatoni hal és petyek fo-
gyasztási lehetőség, interaktív gyermek játszóház  
19:00  Fonyódi Betyárok Néptáncegyüttes Folklór
műsora
21:00  Chili buli zenekar élő koncertje

Fonyódi Napok
Augusztus 8.

17:00  Rendőrségi bemutató
18:00  Fonyódi Betyárok néptánc bemutató
19:00  Polgárrá fogadás, kishuszárokkal
19:30 Fonyódi Önkéntes Tűzoltózenekar fúvós 
előadása
21:00  Vastag Csaba, az X-Faktor győztesének élő 
koncertje

Augusztus 9.
19:00  Tavirózsa Hastánccsoport bemutatója
19:30  Capoeira bemutató
20:00  Ametiszt TSE táncbemutatója
21:00  Farkas Jenser Balázs Megasztár döntős élő 
koncertje
22:00  Retro diszkó

Rock Balaton
Augusztus 15.

19:00  Déli part rock együttes élő koncertje
21:00  Ossian együttes élő koncertje

Augusztus 16.
19:00  Hard 'N' Heavy együttes élő koncertje
21:00  Kárpátia zenekar élő koncertje
Idén egész nyáron borutca várja a látogatókat a 
Vigadó téren a Dél-Balatoni Borvidék legjobb 

boraival!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Részletes programok
A tizenkettedik oldalon olvasható programok közül az alábbiakban a Vigadó téren a Fonyódi Strandfesztivál, 
a Fonyódi Hal és Petyek napok, a Fonyódi Napok és a Rock Balaton részletesebb programját olvashatják! 

PROGRAMOK



Fonyódi Hírmondó

15

További programok
Feng Shui Galéria

Fonyód, Szent István u. 82.

Július 19. 18 óra: Baranyay László 
zongoraművész, Szödényi Nagy Enikő 
gordonkaművész, Hollósi Mihály szólóklarinétos 
koncertje

Július 25. 18 óra: Baranyai Béla festőművész 
kiállításának megnyitója

Július 26. 18 óra: dr. Lévay Péter 
zongorakoncertje

Augusztus 2. 18 óra: Ducza Nóra, Geleta Viktor 
operaénekesek estje

Augusztus 8. 18 óra: Baranyay László 
zongoraművész, Farkas Sándor hegedűművész 
koncertje

Múzeum
Fonyód, Bartók Béla u. 3.

Július 19. 19 óra: Nagy Boglárka festőművész 
kiállítása

Július 21 - 26.: Fonyódi Császár-Huszár 
Hagyományőrző Gyermekcsapat táborozása

Július 24. 20 óra: Népdal est

Augusztus 14-ig csütörtökönként 9.30-11.30-ig: 
Nyitott alkotóműhely, kerámia foglalkozás

Augusztus 16. 19 óra: Komolyzenei koncert

Augusztus 16. 20 óra: Szászné Hajdú 
Katalin festőművész kiállításának megnyitója, 
megtekinthető szeptember 18-ig.

Nagyboldogasszony Plébániatemplom
Fonyód, Templom u. 2.

Július 30. 18.30-tól: Böjte Csaba 
testvérszentmiséje
Közreműködik a Marosszéki Kodály Zoltán 
gyermekkar

Augusztus 16. 19 óra: Esti koncert a templomban
Közreműködnek: Keszthelyi Koscher Mária ének, 
Edelényi Szabó Zsuzsa ének, Pethő Ildikó orgona, 
Jakabné Kovács Márta hegedű
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Elballagtunk!

Egy éve az akkor nyolcadikos társainkat búcsúztat-
va még távolinak tűnt a mai nap, azonban most szá-
munkra is eljött az elköszönés ideje. Várva várt, még-
is nehéz pillanatok ezek, de egyben a visszatekintés 
alkalma is. 

Mintha tegnap lett volna, mikor megszeppenve 
ugyan, mégis kíváncsi elsősként megkezdtük 
tanulmányainkat. Márta néni, Jutka néni és Bea 
néni szerető szigora alatt cseperedve ismereteink 
egyre gazdagabbá, sokoldalúbbá váltak.  Első iskolai 
kalandjaink is ebből az időszakból származnak, de 
ezek nagy részét inkább fedje jótékony homály! 

Utunk a felső tagozatban folytatódott. Erika néni 
és Gyula bácsi figyelemmel kísérték iskolai pályafu-
tásunk alakulását. Kérés nélkül mellettünk álltak és 
segítettek minket, hogy meg tudjuk oldani hétköznapi 
problémáinkat. Hogy is feledhetnénk Ildi néni bűvös 

pillantását, melytől rögvest megszelídültünk, miköz-
ben kétségbeesetten hallgattuk a napló lapjainak ziz-
zenését! Emlékezetünkbe véstük Éva nénit, ki talán 
nem hiába küzdött velünk a magyar nyelv mezején. 
Mindig emlékezni fogunk Sanyi bácsi poénjaira, Zoli 
bácsi színes történeteire. Ildi néni révén jól belénk 
rögzült, hogy a történelem nemcsak az élet tanító-
mestere, hanem a miénk is... Kati néni és Zia néni 
racionális gondolkodásra nevelt minket, s jó párszor 
visszarángatott a rózsaszín felhők közül. Bea néni és 
Szandra néni által jó kapcsolatba kerültünk az angol 
nyelvvel, Orsi néni és Laci bácsi révén pedig a Kos-
suth-erdővel.

Úgy gondolom, hogy valamennyiünknek – legyünk 
bár érzékenyek, könnyen barátkozók, zárkózottak, 
lelkesek, cserfesek vagy hallgatagok, lusták vagy 
szorgalmasok – van valami személyes, értékes emléke 
az elmúlt időszakból. Mit adtak, mit jelentettek és 
jelentenek számunkra ezek az évek? Erre a kérdésre 
a saját szívünkben találjuk a legjobb választ. Ezentúl 
újabb akadályokat kell átlépnünk, és lesz nehezebb 
gondunk is, mint egy kémia dolgozat megírása, 
legalább kettesre.

Kedves Iskolatársaink! Hiányozni fogtok, még ha 
nem is gondoljátok. Tavaly még mi díszítettük az 
osztálytermeket, a folyosókat, gyűjtöttük a rengeteg 
virágot, és mi vártuk a legjobban, mikor mehetünk 
már végre haza. Most itt vagyunk újra, de mi vagyunk 
díszben, virágok, ajándékok között. Látjátok, milyen 
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Alapszolgáltatási Központ
L e g s z í v e s e b b e n 

a nyarat választaná 
minden ellátottunk. 
Vidámabb a hangulat, 
gyönyörű a kis kert, 
több esemény volt és 
lesz is bőven.

Május végén sok 
vendég érkezett hoz-
zánk a májusfa kitán-

colásra, mely régi hagyomány nálunk. A már több 
helyen sikerrel szereplő Lengyeltóti Nyugdíjas 
Népdalkör különleges dalcsokorral köszöntötte a 
közben megérkezett népes balatonfenyvesi ven-
dégeket is. Az éneklést a Happy birthday váltotta 
tűzijátékos tortával, igazi meglepetésként Liszkai 
Mihályné 80. születésnapjára, aki könnyekig ható-
dott a további köszöntésektől, ajándékoktól. A fen-

tiek fényében az udvaron folytatódott a beszélgetés, 
süteményezés, közös éneklés, májusfa kitáncolása 
a fenyvesiek szóló énekével, versmondással, ének-
karral kísérve.

E havi másik nagy élményünk a Nosztalgia-Fa-
gyizóban való vendégeskedésünk volt, ahol gyö-
nyörű környezetben, 50%-os kedvezménnyel látott 
vendégül minket Lovizer Ferenc és felesége. A 60 
éves cukrászdában tradicionális, különlegesen fi-
nom fagylaltokkal kínáltak minket. Köszönjük szé-
pen a vendéglátóknak!

Néhány napig jó érzés felidézni a szép emlékeket, 
most pedig várni a következőt, a hévízi kirándulást.

„...a fűben a sok csöpp bogár
végtelen mezőkön aranyat rejt a nyár.

A pipacs is mint a láng,
a nyár jött el mihozzánk…”

Muskó Zoltánné
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gyorsan eltelt ez a nyolc év, ha pontosabb akarnék 
lenni, akkor közel 248.800 perc! Éljétek meg a 
pillanat minden örömét, és tiszteljétek azokat, akik 
ebben segítségetekre vannak!

Köszönetet mondok szüleinknek önzetlen 
támogatásukért és tanárainknak odaadó munkájukért. 
Az utolsó szó jogán egy verssel búcsúzom:

„Ballagóként most elismerem 
az ablaktörésben benne volt a kezem 

azaz csupán a tornacsukám 
ami repülni vágyott a szendvicsem után. 

És ezennel most elvállalom 
s az igazgatóit leülni már nem fogom 

hogy az órákon nem véletlen volt 
mikor a kakaó a padban kifolyt. 
És átadom most e vaskos kötetet 

ami tartalmazza az összes jó jegyet 
az összes jó jegyet szerző puskahadat 

megírása higgyék el nem volt kis feladat. 

S most az utolsó szó jogán 
Tisztelt Tanári Szék 

Kérem, hogy mentsék fel 
az elmenők bűnös 

de szomorú lelkét!”

Szabó Natália Noa

Búcsúztak negyedikeseink az alsó tagozattól...

Vizsgáztak a jövő vállalkozói
A Mátyás Király Gimnázium ezúttal is kitűnő há-

zigazdája volt a MICE Programnak. A tehetséges, 
felkészült diákok hét csapatban versengtek a zsűri 
elismeréséért. Idén, a MICE Program Alapítója, Mé-
száros László, a Sanoma Media Budapest Zrt. vezér-
igazgatója, Szabó György és a Career Solutions ügy-
vezető igazgatója, Baracskai Ferenc alkották a zsűrit.

Értékelésük során elmondták, hogy ismét jobbnál 
jobb üzleti tervek születtek és azok prezentálása is 
felnőtteket megszégyenítő módon sikerült a diákok-
nak. Az első díjat végül egy merőben új kezdeménye-
zésért, az ÉS nevű vállalkozás kapta, egy életvédelmi 
chip megalkotásáért és annak felhasználási lehetősé-
geiért.

Második helyre a hallássérülteknek szóló tábort és 
képzésprogramot megálmodó Fonyód Hotel és Help 
House Kft. futott be.

Harmadik helyezett a Villa-Berek Kft. lett, akik azt 

tervezik, hogy sajátos panziójukban közebb hozzák a 
városi embereket a természethez.

Az első három csapat élményekben gazdag nyere-
ményekben is részesült a MICE Program jóvoltából.

A megszerzett elméleti és gyakorlati tudáson kívül 
minden résztvevő, tanúsítványt is kapott az akkredi-
tált képzés elvégzéséről.                  Vizsolyi Júlia

17

„Most valami olyat kéne mondanunk,
Amit még soha sem mondtunk:

Hiszen eddig mindig csak alsósok voltunk.
Ősztől pedig már nagyiskolások leszünk.

Illene, hogy ettől már 
okosabbak is legyünk.
Mégsem jut eszünkbe 

semmi bölcselet,
Csak az, hogy: Tanító 

nénik, de jó volt itt veletek!”
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Juniális a Várhegyi Széplátónál

Múzeumok éjszakája
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Az ünnepség délelőttjén a szorgalmas fonyódiak 
közösségi munkával kicsinosították a kilátó környé-
két, várva a délutáni és esti meghirdetett programokat 
és természetesen a látogatókat, a közönséget. 

A délutáni programon szép számmal meg is jelen-
tünk, s számomra élmény volt feljutni – örültem, 
hogy részt vehettem festményeimmel, melyek Siess 
Zsuzsanna ikonjaival, Pozsár Lajos kerámiáival egye-
temben díszítették a kilátó falát. Szép hátteret nyújtott 
Szabó Bellán Tímea kellemes hangú, szép csengésű 
dalaihoz. A kihelyezett padokon, néhányan a fűben 
ülve hallgatták Varga István könyvtárosunk történel-
mi időutazását, „Polgári élet Fonyódon a századfor-
duló” címmel. 

Dr. Papp Lajos szívsebész professzor előadására már 
megtelt a kilátó lábánál lévő terület. Meglepetésünkre 
rövid hajjal érkezett, levágatta szép fehér haját, mely 
olyan jól illett az Ő egyedi különleges egyéniségéhez. 
Fehér ingben és gatyában jelent meg, mint ahogyan 
maga is viccesen említette : „Ingbe, gatyába – paraszt 
gyerek módjára – mert az vagyok!„ Mély magyarság-
tudat, őszinteség és szeretet sugárzott a lényéből, ta-
nítani, oktatni igyekezve bennünket a hallgatóságot.

Az előadás után ünnepség zárasaként tábortüzet 
gyújtottunk melynek lángja magasra felcsapva meg-
világították a már-már szürkületbe forduló esti égbol-
tot. Az ünnepség közös szalonnasütéssel ért véget. 
Aki ott volt, egy szép meleg nyári nap megélt kedves 
emlékeivel gazdagodva térhetett haza.

Egyed Emese

Az országos programsorozatba bekapcsolódva ná-
lunk is megrendezésre került június 21-én a ,,Múze-
umok Éjszakája”. Számos kecsegtető, kicsiknek és 
felnőtteknek egyaránt szóló program várta idén a mú-
zeumi látogatókat.

Idén Pató Károly grafikusművész kiállítás megnyi-
tójával indult az esti programsorozatunk. A csodás 
képek mellé, Péterdi Gabriella fuvolán és Baja Erika 

zongorán járult hozzá az est fényének elméséhez. A 
kiállítás megnyitója Vén Zoltán grafikusművész volt, 
aki fergeteges nyitóbeszédet tartott az érdeklődök 
számára. A megnyitó után, a csak a múzeumban meg-
tekinthető negyed  órás „ A magyar tenger, ahogy még 
nem láttad” című kisfilmet nézhették meg. 

Kilenc órakor dr. Lévay Péter hangversenyével 
folytatódott az este, aki Chopin művek mellett, saját 
szerzeményeivel is elkápráztatott minket. Elégedett-
ségünket csak tetézte, hogy telt házas előadást tartott. 
A gyermekek figyelmét leginkább, az udvaron felállí-
tott csillagászati távcső kötötte le, amelyen meg tudták 
csodálni a messzi-messzi Szaturnuszt, eközben Kol-
láth Zoltán csillagász vetített előadást tartott,,Csilla-
gos ég rejtelmei” címmel. Elégedetten jelenthetjük ki, 
hogy az éjszakába nyúló programjaink több mint 150 
érdeklődött vonzottak a Fonyódi Természetvédelmi 
és Helytörténeti Gyűjteménybe.      

Kelenföldi Roland
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Június 16-20 között első alkalommal szerveztünk 
zenei tábort a művészeti iskolában. A mintegy 
45 hangszeres gyermek különböző és különleges 
kamarazene csoportokban muzsikált, majd a pénteki 
záróhangversenyen elő is adta az öt nap alatt tanultakat. 
A rendhagyó koncerten volt Pancsoló kislány, Limbó 
- hintó, harangozás, dzsessz, kígyóbűvölés, de még 
rap is! A műsort az összes résztvevő által közösen 
előadott Luis Amstrong szám zárta. 

A komoly „munka” mellett jutott idő szórakozásra is. 
Volt akadályverseny, zenei vetélkedő, kalózhajózás, 
csisztapusztai fürdőzés, Vilivonatozás, fagyizás 

és sok-sok ping-pongozás. A szülői segítséget, dr. 
Czinkné Tóth Emesének a ping-pong asztalt, dr. 
Schmidt Andreának a mézédes dinnyéket, a Barbakán 
kávézónak és Molnár Beának a finom fagylaltot, az 
ásványvizet a Keöves családnak köszönjük! 

Külön köszönjük a „kalózoknak” és a 
vízirendőrségnek az érdekes programot! Úgy érezzük, 
első tábori „kísérletünk” jól sikerült, mert a munka 
mellett jutott idő az önfeledt játékra, szórakozásra, 
egymás mélyebb megismerésére, az élmények 
átélésére is.                                                                   

Kissné Poprádi Enikő

Zenei tábor a Művészeti Iskolában

III. Balaton Kupa - táncverseny

2014. június elsején immár  harmadik alkalommal 
adott otthont Fonyód városa az ország legnagyobb 
tánciskolás versenyének. A III. Balaton Kupa Orszá-
gos Társastáncos, Formációs és Táncművészeti Mi-
nősítő Verseny a gimnázium aulájában került meg-
rendezésre a Perfect Dance TSE szervezésében 230 
egyéni és 130 formációs versenyző részvételével. Az 
ország minden régiójából érkeztek vendégek, tánco-

sok Fonyódra, hogy a neves szakmai zsűri előtt 
mérjék össze tudásukat.

A rendezvény egyedülálló a tekintetben,hogy 
az egyetlen olyan verseny, ahol élő zenére mu-
tathatták be a résztvevők produkcióikat, mely 
fantasztikus hangulatban zajlott a híres Lobo 
Latino zenéjére.

Nagy örömünkre megtisztelte versenyünket 
Molnár Andrea versenytáncos, a Szombat Esti 
Láz sztárja, aki vállalta a műsorvezetői teendő-
ket és sok gyermeknek szerzett örömet közös 
fotóikkal.

A versenylázat kitűnő koktélokkal és fagyival 
próbálták hűteni az ifjú és örökifjú korosztályok 

képviselői, mellyel a rendezők látták vendégül őket.
Köszönjük Fonyód Város Önkormányzatának,a vá-

ros polgárainak és cégeinek, hogy támogatásukkal 
lehetővé tették ennek a nagyszabású és jó hangulatú 
rendezvénynek a megvalósítását.

Várjuk Önöket jövőre is sok szeretettel a IV.Balaton 
Kupán!             Tarcsay György és Beáta
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Rendőrlány sárga babettán
Görbe Nórára többek közt azért voltam kíváncsi, 

mert a film, amiben címszerepet játszott, gyermekko-
rom kedvenc sorozata volt a különleges hangulatával. 
Középiskolásként kicsit ennek hatására is kezdtem 
karatézni, csak én nem jutottam el a zöld övig, úgy 
mint Görbe Nóra a való életben. Másrészt érdekelt, 
hogy annyi idő után mi történt ezzel a számomra kü-
lönleges lánnyal, aki hihetetlen, de már a hatodik iksz 
felé jár, ám nem látszik rajta.

 A beszélgetéskor tudtam meg, hogy egyéb játékfil-
meken kívül énekesként is  kipróbálta magát, része 
volt az R-Go, az Első emelet és a Bojtorján együtte-
seknek. Mindezzel együtt elárulta, hogy a szakmabe-
liek is a sorozattal azonosították, nem tudták elkép-
zelni más szerepben. 

A színésznő, mint mesélte gyermekkorában bal-
ettozni tanult, a Színház és Filmművészeti Főiskola 
dráma szakán végzett.

A Linda című film műfaja miatt is szokatlannak és 
egyedinek számított a ‚80-as évek közepén, az első 
olyan volt, aminek animációs volt a főcíme. A filmet 
negyvenöt országban lehetett látni. Ma is írnak vele a 
szereppel kapcsolatos forgatókönyvet. 

A pedagóguscsaládba született Görbe Nóra, mint 

mondta, az akart lenni, ami az édesapja Görbe János, 
színész. Ez az álma valóra vált, reméljük nemcsak ez 
az egy.      Mellory

LIONS: Aktív június után jöhet a pihenés
A június hónapban sűrű prog-
ramjaink  voltak. Mindjárt a 
hónap elején a Mozdulj! Köz-
hasznú Egyesülettel, és a bu-
dapesti Rózsadomb Lions 
klubbal közösen szervezett 

gyermeknapon vettünk részt a 
Lurdy ház parkolójában. Itt is 

a németországi testvérklubtól ka-
pott játékokkal örvendeztettük meg a 

gyerekeket. Kis műsorral is kedveskedtünk a megje-
lenteknek, melyet a Dr Molnár-Tarcsay házaspár és a 
Művészeti iskola táncosai adtak nagy sikerrel.

A hazai Szövetség ismét meghirdette a „ Békeposz-
ter” rajzpályázatot a 11-13 éves tanulók részére. A ki-
írást átadtuk az általános iskolának. Az iskola évzáró 
ünnepélyén 20 ezer forint értékben ajándékot adtunk 
az elmúlt évben a pályázaton részt vett tanulóknak. 
Támogattuk 30 ezer forinttal az erdei iskola költsé-
geit.

Örömmel tudatjuk, hogy ismét két tagot avathat-
tunk, most már 18 főre bővültünk. Az éves Konven-
ción a Szövetség kitüntetésben részesített két tagtár-

sunkat: Lukács Sándor az Év Lionja címet, Bálint 
Lehelné elnök pedig Kiváló Elnök címet kapta. Gra-
tulálunk Nekik!

Június 20-21-én a balatonföldvári Lions regattán, 
és teniszversenyen voltunk. Ezzel most elköszönünk, 
mivel július, és augusztus hónapokban nyári szünetet 
tartunk. Mindenkinek jó pihenést, és jó nyaralást, aki 
dolgozik azoknak jó munkát. Találkozunk szeptem-
berben. 

Fábián Lászlóné
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A Magyar Máltai Szeretszolgálat más arca - Táska
Önkéntes csoportunk 

számos tagja és három 
közösségi szolgálatot tel-
jesítő gimis leányzó se-
gített a táskai óvodának 
gyermeknapot tartani 
májusban. Köszönöm a 

fonyódi intézményveze-
tőknek és a cserkészeknek 

(Szántó Andinak, Bodóné Ors-
inak és Péter Annamáriának), hogy 

megbíztak bennünk, és kölcsönkaptuk tőlük azokat 
az eszközöket, melyek a sorversenyhez szükségesek 
voltak. Sikerült felajánlásból és egy társunk munká-
jának köszönhetően babzsákokat is vinnünk a táskai 
ovisoknak, akik ezt nagy örömmel fogadták. 

A gyermeknap nagyon jó hangulatban telt,   fel-
ügyeltük a légvárban játszó gyerekeket, mi csinál-
tuk velük a kreatív asztalt és három önkéntes kolléga 
gyönyörűen kifestette a gyerekek arcát.

Miért mentünk Táskára? A Szeretetszolgálat az or-
szágban több helyen működtet mintaértékű „jelenlét” 
programot, amely túlmutat a Szeretetszolgálat általá-
ban ismert tevékenységein. Alapja az aktív, állandó 
szociális munka a célterületen, a célcsoport lehetősé-
gekhez mért legteljesebb bevonása a munkafolyama-
tokba. Táskán is indult ilyen jellegű munka 2005-ben, 
a Máltai nagyon korán, már 2006-ban bekapcsolódott. 

Első lépésként, a nyomorban élő családok lakhatási 
körülményeinek javítása volt a cél. A szociális, kö-
zösségi értelemben vett érdemi munka 2009-10 kö-
zött zajlott (tanoda, játszóház, családgondozás, ker-
tészkedés, tyúktartás). 2010 és 2013 között a prog-
ramkoordinátor járt ki a faluba, heti rendszerességgel, 
fenntartva a kapcsolatot a helyiek és a Szeretetszolgá-
lat között. 2013-ban a Szeretetszolgálat ismét megfi-
nanszírozott egy négy órás szociális munkás státuszt 
Táskán. A fonyódi önkéntes csoport a Táskán dolgo-
zó kolléganő által került kapcsolatba a táskai óvodá-
val (ahol az egyik óvónő ráadásul éppen fonyódi).

Amellett, hogy természetesen a fonyódi lakosok se-
gítése a fő célunk, alkalmanként tekinthetünk kissé 
távolabb is, új színt vihetünk mások életébe is.

Somoskövi Katalin, Makóné Buzási Eleonóra
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fonyódi Csoportja a nyári időszak alatt szünetelteti az 

adományok gyűjtését és kiosztását. Kérjük, július, augusztus hónapokban ne hozzanak ruhákat 
és egyéb használati cikkeket az irodába. Szeptembertől fogadjuk újra felajánlásaikat, a pontos 

dátumról a Fonyódi Hírmondóból tájékozódhatnak majd.  Telefonszámunk: 06-30/740-3989.

Szelektív hulladékgyűjtés - üveggyűjtéssel kibővítve
A SÁRGA színű feliratos zsákba kérjük gyűjteni: 
Papírhulladékok (újságpapír, folyóirat, prospek-
tus, könyv, boríték, füzet, hullámpapír, papírzacs-
kó, nyomtatópapír,) műanyaghulladékok (PET pa-
lackok, tiszta műanyag fóliazsákok, bevásárlótáskák, 
kozmetikai- mosószeres flakonok (HDPE/PP)), italos 
dobozok (sörös- üdítőitalos alumínium dobozok, üdí-
tős- illetve tejesdobozok (tetrapack))
A papír-, és műanyaghulladék gyűjtés időpontjai: 
július 23., augusztus 6. , 20., szeptember 17., október 
15., november 12., december 10.
A ZÖLD színű - ÜVEG feliratos - zsákba kérjük 
gyűjteni az ép, egész öblös üvegeket! (sörös-, boros-, 
pezsgős-, befőttes-, kávés üveg) Kérjük Önöket, hogy 
törött öblös üveget és síküveget ne helyezzenek el a 

gyűjtőzsákban! 
Az üveghulladék gyűjtés időpontjai: július 20., au-
gusztus  3., 17., 31., szeptember 14., 28., október 12., 
november 9., december 7.
NEM kerülhet a zsákokba: ételmaradék, zöldhulla-
dék, háztartási szemét, gyógyszeres doboz, stb…
A szelektíven gyűjtött hulladékokkal teli zsákokat a 
járatnapokon reggel 7 óráig, az ingatlan elé közterüle-
tre, jól látható helyre helyezze ki!
A zsákokat díjmentesen beszerezhetik a Polgármes-
teri Hivatalban (Fonyód, Fő u. 19.)
A megtelt zsákokért a szállítási napokon cserezsáko-
kat biztosítunk! 
Információ: 85/530-076, E-mail: info@pelsokom.hu

Pelso Kom Kft.
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Bajnokcsapat!

Pünkösdi Öböl Kupa - Keszthely

Egy héten belül a fonyódi floorballos lányok már 
másodszor léptek pályára Pakson és újra az első 
helyen végeztek.

A Diákolimpiai aranyérem után az országos U15-ös 
bajnokságban is az aranyérmet hozták el.

A december óta tartó megmérettetés nagyon jól 
sikerült, az edzőjük, Jorgos Chatzicharalampous 
még szeptemberben nevezte be a IV. korcsoport 
lányait a bajnokságra, hogy 
tapasztalatot szerezzenek, 
erősödjenek. 

A játékosok: Kárász Dori-
na, Horváth Klaudia, Kötél 
Dorottya, Tóth Dorottya, 
Pintér Rebeka, Szerdahelyi 
Szonja, Szabó Karina. A ne-
vükhöz méltóan teljesítettek, 
nem okoztak csalódást. A 
legerősebb női floorball csa-

patot, a budapesti Phoenixet győzték le a döntőben 
9:5 re. A Paksi csapat felett 21:5 re győzedelmesked-
tek. Most már a fonyódi „Fekete Roham”a legerősebb 
csapat.

A sorozatos győzelmekkel nem csak Ausztriába 
hívták Őket, Szlovénia és Brno is a nyári edzőtábor, 
edzőmeccsek színtere lesz.

A lányok ősztől a fonyódi gimnáziumban folytatják 
a tanulmányaikat, de a 
floorball továbbra is a terveik 
között szerepel.

Bízunk abban, hogy a kül-
földi meghívások, váloga-
tások, a profi játékuk még 
magasabbra, még nagyobb 
hírnévre emeli Őket.
HAJRÁ FODE!              

Sonnenschein Krisztina
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A 2014. június hetedikén, Keszthelyen megrendezett 
Pünkösdi Öböl Kupa kajakversenyre  Fonyódról két 
csapat indult, az egyik a fonyódi túrakajak  szakosztály 
három tagja, a másik pedig a Konkoly kajak kenu 
kerékpár kölcsönző versenyzői, szintén három fővel. 
Az indulók száma megközelítette a  harminc főt. Két 
táv közül lehetett választani,  egy tíz kilométeres és 
egy húsz kilométeres. A verseny a keszthelyi  yacht 
klubból indult és déli irányba tartott. Mindenki jól 
érezte magát ezen a rendezvényen a jó idő és a kitűnő 
szervezésnek köszönhetően. A következő Tengeri 
kajak találkozó várhatóan szeptember végén lesz.

Helyezések: 
10 km: 

Egyéb kategória:  
1. hely:  Konkoly Imre                                                              
4. hely:  Varga Máté 
5. hely:  Dr. Lukács Csaba
6. hely:  Varga Márton 

10 km:
Tengeri kajak kategória:  

1. hely:  Konkoly Kristóf 
 20 km: 

Egyéb kategória: 
2. hely:  Rónai Balázs

Konkoly Imre                                            

Átevezés
A 2014-es Balaton átevezés Fonyód és Badacsony között várhatóan augusztus tizenhatodikán, szom-

baton kerül megrendezésre!



Fonyódi Hírmondó

Fonyódon, a Sándor utcában családi ház sürgősen eladó, vagy értékegyeztetéssel 
társasházira cserélhető. Tel.: 06-30/395-0080

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

A Balaton Áruház üzemeltetéséhez agilis, informatikában jártas, megbízható 
adminisztrátort keresek, előny: könyvelésben jártasság! Jelentkezni: fényképes 

önéletrajzzal, balatonaruhaz@gmail.com, Tel.: 06-30/620-4334

Négy órás munkarendben takarítót és házvezetőnőt keresek. Tel.: 06-30-337-8055

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

Eladó FFA20 típusú, 20 láb hosszú vitorlás kishajó, megbízható, 8LE-s honda külmotorral.  
Ár: 499.000,- Ft  Tel.: 06-30/512-4456

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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