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li munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabálya-
iról és díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítását

- elfogadta  a Fonyód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének 2013. 
évi munkatervét, azzal 
a kiegészítéssel, hogy 
a 2013. évi munka-
terv április havi ülés 
napirendje az „Előter-
jesztés a Magyar Bá-
lint Általános Iskola 
2013/2014-es tanévre 
vonatkozó tantárgy 
felosztásával összefüggő, Fonyód Város Önkormányzat 
által vállalt és fi nanszírozott feladatainak jóváhagyásá-
ról”. Az augusztus havi ülés napirendje a „Tájékoztató a 
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola 2012. évben kom-
petenciamérés, valamint az előző tanév eredményéről” 
napirendi pontokkal egészüljön ki.

-  értékesíti a Fonyód, Templom téren lévő ingat-
lan önkormányzati tulajdonban lévő 1 tulajdoni részét 
14.000.000.- Ft vételárért. 

A testület következő rendes ülése február 7-én 
csütörtökön lesz a városháza tanácstermében.

  A testületi ülés anyaga megtekinthető a 
www. fonyod.hu weboldalon.
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Döntött a képviselő-testület – a 2012. december 13-i ülés összefoglalója

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te megtárgyalta és…

- elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról szóló jelentést, az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót, valamint a két ülés között 
végzett tevékenységről szóló tájékoztatót.

- elfogadta a Somogy Kéményseprő-Mester Kft. be-
számolóját a 2012. évben végzett kéményseprő közszol-
gáltatási tevékenységről. 

Kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak 2013. 
január 1-től a következők: (A díjak bruttó díjak.) 

1. Évenként kétszer kötelező ellenőrzés, tisztítás, 4 
évenkénti kötelező műszaki felülvizsgálat (vegyes ké-
mény) díjai:

szabványkémény lakossági 818.- Ft/alkalom
szabványkémény közületi  1514.- Ft/alkalom 
gyűjtőkémény lakossági  818.- Ft/szint
gyűjtőkémény közületi  1514.- Ft/szint

2. Évenkénti egyszer kötelező átjárhatóság ellenőrzés 
tisztítás visszaáramlás mérés, 4 évenkénti kötelező mű-
szaki felülvizsgálat (gázkémény) díjai

szabványkémény lakossági 818.- Ft/alkalom
szabványkémény közületi  1514.- Ft/alkalom 
gyűjtőkémény lakossági  818.- Ft /szint
gyűjtőkémény közületi  1514.- Ft /szint

3. Tartalék kémények használhatóságának ellenőrzé-
se évente egyszer    375.- Ft  alkalom  

- elfogadta a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet 
módosítását a következő kiegészítéssel. Felkéri a Fonyódi 
Óvoda intézményvezetőjét, hogy vizsgálja meg a hő ki-
áramlás megakadályozásának lehetőségét.

- elfogadta Fonyód Város Önkormányzatának az át-
meneti gazdálkodásról szóló rendeletét.

- elfogadta a hivatali helyiségen kívüli és a hivata-

•
•
•
•

•
•
•
•

Fonyód Város Önkormányzata a 18/1995. (VIII. 31.) Kt. 
rendeletével Fonyód Város Díszpolgára és Fonyód Polgá-
raiért Díjat alapított. Az elismerések adományozására bár-
ki tehet javaslatot.

Fonyód Város Díszpolgára kitüntetés önkormányzati 
választási ciklusonként (négyévente) egy, Fonyód Polgá-
raiért Díj évente három adományozható. Az elismerések 
átadására a március 15-i városi ünnepségen kerül sor.

Kiemelkedő esemény vagy évforduló alkalmából a kép-
viselő-testület az adható elismerések számára, az adomá-
nyozás időpontjára vonatkozó előírásoktól eltekinthet.

„Fonyód Város Díszpolgára” cím adományozható „…an-
nak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely 
kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életpályá-
ja során a város határain túlmutató olyan általános elis-

merést szerzett, amely hozzájárult Fonyód jó hírnevének 
öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása 
alapján köztiszteletnek örved.”

„Fonyód Polgáraiért Díj adományozható „…annak a 
magyar, vagy külföldi állampolgárnak, jogi személynek, 
kollektívának, aki, illetve amely kiemelkedő gazdasági-, 
kulturális-, sport-, és pedagógiai munkásságával, a város 
fejlődését elősegítő közéleti szereplésével, a fonyódi polgá-
rok szellemi és anyagi gyarapodását szolgáló tevékenysé-
get fejtett ki.”

A fentiekben leírtak szerint kérem, hogy kitüntetési 
javaslatát írásban, megfelelő indokolással, aláírva 2013. 
február 15-ig szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Tit-
kárságára eljuttatni.

                     Tisztelettel: Hidvégi József polgármester

F E L H Í V Á S 
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2013 – Fonyód éve 

Az előző évek nehézségei után, – meg-
érdemelt munkánk gyümölcseként – vá-
rosunk előtt megnyílnak a lehetőségek, 
melyek a térség központjává tehetik 
Fonyódot. Az előző évek példamutató 
működése, fejlesztéseink, elismerést vál-
tottak ki mind a politikusok, mind a kör-
nyezetünk lakói között. Bár vannak még 
bőven feladataink, – hiszen több mint 10 
év semmittevését és kárait kell helyrehoz-
nunk – de úgy érzem ez az év lesz Fonyód 
kiemelkedésének igazi éve.

Január elsejével sikeresen indult a já-
rási központ működése, az előző három 
hónap aktív és jó szervező munkájának 
köszönhetően. Mind az okmányiroda, 
mind a Polgármesteri hivatal „B” épületé-
nek átalakítása – ahol a hivatal elhelyez-
kedik – megtörtént, a régi és új dolgozók 
beilleszkedtek új munkakörükbe és prob-
lémamentesen működik a Járási Hivatal 
Dr. Nagy Szabina vezetésével. Helyet-
tesét, aki az Okmányirodában található 
könnyen megjegyezzük, hiszen Molnár 
Csillának hívják.

A másik nagy feladat az év elején a 
Fonyódi Tankerület felállása és az intéz-
mények működtetése volt, mely óriási fel-
adatot adott Farkasné Szabó Ildikónak, a 
Tankerület igazgatójának. Sajnos itt sok-
kal rövidebb volt a felkészülési idő és 21 
település diákjainak probléma mentesen 
kellett biztosítani az oktatását. A jelenle-
gi öt fős vezetés komoly munka előtt áll, 
hogy egységesítse, jól és gazdaságosan 
működtesse a közel 400 pedagógust al-
kalmazó iskolákat.

Fonyódot annyiban érintette a válto-
zás, hogy az Óvoda és Bölcsőde önállóan 
működő intézmény lett Szántó Andrea 
vezetésével. Az általános iskola és a mű-

vészeti iskola vezetői, pedagógusai, az ok-
tatási program a Tankerület irányítása alá 
került, míg az épületek fenntartása, kar-
bantartása továbbra is az Önkormányzat 
feladata. Középiskoláink közül a Bacsák 
György Szakképző Iskola fenntartása és 
működtetése továbbra is a Somogyi In-
tegrált Szakképző Központhoz tartozik, 
míg a Mátyás Király Gimnázium és a Ba-
laton Kollégium hasonlóan az általános 
iskolához, – megosztva a feladatokat – a 
Tankerület pedagógiai vezetése és az Ön-
kormányzat épület üzemeltetői ellátása 
alá tartozik. 

Az átszervezések jelentősen érintették 
a Polgármesteri Hivatal állományát és 
létszámát is. Az előző időszak 41 fős hi-
vatalával szemben (ahol valójában 35-en 
dolgoztak), most a hivatal létszáma 26 fő 
lesz, úgy hogy plusz két társulás feladatait 
is ellátjuk. (Az átszervezés és az új dolgo-
zók miatt esetleges türelmét kérem a Tisz-
telt Ügyfeleknek.) 

Két év után, (mivel már aljegyzőnk 
sem volt, hiszen Dr. Nagy Szabina lett 
a Járási Hivatal vezetője) új jegyzőt vá-
lasztott a Képviselő Testület Dr. Mátyás 
István személyében, aki  e lapban bemu-
tatkozik.

Az „A” épületben található a Polgár-
mester, a Jegyző, a Titkárság, az Építés-
ügy, az Anyakönyvezés, a Szociális és 
vagyonnal kapcsolatos ügyek, Hatósági 
ügyek, valamint a Tankerület. 

A „C” épületben az Adó- és Pénzügyi 
osztály, a Katasztrófa Védelem és a „Lea-
der” pályázati iroda.

A 2013-as év jelentős lesz a gazdasá-
gi helyzetünk javulása miatt is, hiszen a 
kormány átvállalja adósságunk jelentős 
részét, min. 460 millió Ft-ot. A tárgyalá-
sok februárban kezdődnek és átvállalással 
együtt június végéig befejeződnek. Óriási 
könnyebbség lesz az 1,5 milliárd Ft adós-
sághoz képes, a megmaradó 460 millió Ft 
adósság kezelése. 

Igaz, ez az év egy teljesen új feladatfi -
nanszírozási elv alapján osztja le az állami 
pénzeket az önkormányzatok-
nak, de sokkal igazságosabbnak 
tűnik, mint az előző időszak „po-
fapénzekre” (ÖNHIKI) alapozott 
pénzelosztása.

Tudom, minden változás ne-
héz, főleg ha mindent egyszerre 
érint, nagyon sok bizonytalan-
sági tényező van benne és talán 
még fáj is. De az biztos, hogy az 
előző rendszer megérett a válto-
zásra, mert igazságtalan és rossz 

volt az országnak, az önkormányzatoknak 
és az emberek zömének. Örülök, hogy a 
Kormánynak volt bátorsága megváltoz-
tatni a nemzet alapjait (alkotmány, okta-
tás, önkormányzati rendszer) és remélem 
sikeres lesz az egészségügy, a pályázati 
rendszer, a gazdaság helyzetének javítása 
is.

Egyik polgármester társam hasonla-
tával élve: most a penészes, romlott dol-
gokkal teli éléskamra kitakarítását, kime-
szelését éljük. Jelenleg a konyha közepén 
lévő, egymásra halmozott dolgokból kell 
főznünk, ami nehézséget okoz. De ha el-
készül a festés és elpakoljuk a jó dolgokat 
a helyükre, a rosszakat pedig kidobáljuk, 
mennyivel könnyebb dolgunk lesz. Átlát-
ható és tiszta kamra, még ha kevesebbnek 
is látszik, mint előtte. Nem téveszt meg, 
hogy tele van, pedig a fele nem használha-
tó és minden a helyén van, megtalálható.

Végezetül, de nem utolsó sorban, né-
hány szó a fejlesztésekről. Az idei évben 
befejeződik a Kulturális Központ építése 
és remélem mindenki megelégedésére 
– 30 év után – Fonyódhoz méltó helye 
lesz a kultúrának. Az idei évben végre 
rendezett körülményeket láthatnak a tu-
risztikai központban, a Vígadó téren. A 
Bacsák tér megszépülve fogadja a piacra 
látogató turistákat és a Hunyadi utca is 
belvároshoz illő képet mutat a játszótér-
rel együtt. Befejeződik a Balaton Áruház 
átépítése is, ahol a térség legnagyobb üz-
letközpontjával találkozik az ide látogató. 
Sikeres pályázatot nyertünk (440 millió 
Ft) a Sándortelepi strand átépítésére, 
melyből az idei évben a fövenypart fog 
elkészülni. Ha az idő engedi a Bélatelepi 
strandon lévő kikötő is megújul a szezon-
ra. Remélhetőleg az Óvoda és az Általános 
Iskola felújítására beadott pályázatunk is 
sikeres lesz, ami újabb 500 milliós fejlesz-
tés megvalósítását teszi lehetővé.

Szépen indul ez az Új Esztendő. Kívá-
nom, hogy sikeresen éljük meg mindany-
nyian!

Hidvégi József polgármester
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A 2013-as év, egyik jelentős vál-
toztatásaihoz sorolható a tankerü-
letek létrehozása. Farkasné Szabó 
Ildikótól, a Fonyódi járás tankerületi 
igazgatójától kértünk tájékoztatást, 
feladataikról és személyes tapaszta-
latairól.

Amit tudni kell a tankerületek-
ről…

A tankerület az oktatásért felelős 
miniszter irányítása alatt működő 
központi hivatal, a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ, mint az 
állami köznevelési feladatokat ellátó, 
legszélesebb társadalmi kapcsolatok 
lehetőségével rendelkező intézmény 
területi szerve. Területe és illetékes-
ségi köre megegyezik a járás, ese-
tünkben a Fonyódi járás területével, 
székhelye a járás központja, Fonyód. 
Az illetékességi területén működő 

általános iskolák, művészeti iskolák 
és a gimnázium fenntartásával, il-
letve  működtetésével kapcsolatosan 
látja el az egyes fenntartói felada-
tokat, amelyek nagy része tanügy-
igazgatási, kapcsolattartási, koordi-
nációs és részben egyéb munkáltatói 
és működtetéssel kapcsolatos tevé-
kenység.

Az átalakítás célja, hogy egy fenn-
tartható, egységes szakmai elvek 
alapján szerveződő, a gyerekeknek 
mindenhol egyenlő esélyeket nyújtó 
oktatási rendszer működjön az or-
szágban, hogy az oktatás minősége 
ne az egyes önkormányzatok anyagi 
helyzetétől függjön. Elsősorban pe-
dagógusok, szülők, önkormányzati 
vezetők, az iskolákkal kapcsolatban 
álló szervezetek, mint a családsegí-
tő szolgálat, védőnői szolgálat, az 

intézmények programjaiban segítő, 
közreműködő egyesületek fordul-
hatnak problémáikkal a tankerület-
hez. A tankerület irodája Fonyódon, 
a polgármesteri hivatal épületében 
kapott helyet.

A fonyódi tankerületben zökke-
nőmentes volt az átállás, határidő-
re megkötöttük az átadás-átvételi 
megállapodásokat az önkormány-
zatokkal, az érintett települések 
polgármestereinek, jegyzőinek, az 
iskolák igazgatóinak, vezető mun-
katársainak köszönhetően. A járás 
iskoláiban január hónapban, rend-
ben folytatódott a tanév. Köszönöm 
mindenkinek az együttműködését, 
hogy mindannyian a gyerekek ér-
dekeit szem előtt tartva segítettek 
az átalakítás során adódó feladatok 
megoldásában. -szerk.-

Tájékoztató a fonyódi tankerületről

33 év után újra a Balatonnál!
Kedves Fonyódiak!
A tanonc nem válhatott addig 

mesterré, amíg be nem utazta fél Eu-
rópát és mindenhol a szakmája iránt 
érzett alázattal, folyamatosan tanulva 
le nem tette az asztalra mestermun-
káját. 

Ilyen „mesterképző” volt életem-
ben Kecskemét és Nagykőrös önkor-
mányzatai, a kecskeméti Dunaholding 
önkormányzati üzletágának vezetése 
által a fél országot végigdolgozni, de 
ilyen volt az önkormányzati szövetsé-
gek által alapított Közigazgatási Okta-
tó és Kutató Kht is. Autodidakta mó-
don került elsajátításra a pályázatírás, 
később annak oktatása, a projektme-
nedzsment, a kommunikáció. Kellett 
és lett közgazdasági másoddiploma. 
Ide sorolható a 4 év önkormányza-
ti képviselőség és a világ fókuszában 
állt gyöngyöspatai jegyzői munka is, 
ahol az ország első minta közmunka 
programja indult. Végül a járási hiva-
talok felállásával kapcsolatos jegyzői 
feladatok és a körjegyzőség helyére 
lépő közös önkormányzati hivatal 
megszervezése is Tarnazsadányon és 
Tarnabodon.

Dolgoztam zsenivel, megszállottal, 
profi  bürokratával, hozzá nem értő 
akarnokkal, lelkiismeretessel és ego-
istával. Mindenhonnan a jó esszenci-

át sűrítettem és hoztam magammal. 
Hibáimból és másokéból tanul-

tam. 
Hiszek a véletlenekben, a csodák-

ban, ami az Élet egyetlen realitása 
és rendületlenül hiszek a láthatatlan 
tervezőben. Tudom, hogy nem vélet-
lenül találkozunk emberekkel, felada-
tokkal, lehetőségekkel. Így kerülhet-
tem képviselő-testületük döntésével 
Fonyódra.

Nem nyaralni jöttem télen a Ba-
laton legszebb panorámájáról ismert 
városba. Megtetszett a testület csa-
patmunkája, összefogása, egy akarata 
a városért. Ezt követem a polgármes-
teri hivatal élén is. 

A végzettség a köz szolgálatában 
alkalmazási feltétel, de szükséges ré-
szünkről valami plusz is: Önnek, mint 
ügyfelünknek a hatósági eljárás so-
rán mindvégig éreznie kell, hogy Önt 
szolgáljuk, Önért vagyunk.

Ezt adom magamból, ezt várom el 
munkatársaimtól. 

Az ajtóm mindig nyitva áll Ön előtt! 
A hivatalban is, de vásárlás közben a 
termelői piacon is. Minden Fonyódon 
elköltött forintunk így, vagy úgy a vá-
rost gazdagítja. Az önkormányzat pe-
dig a fonyódiakat.

A közigazgatásban az elmúlt 23 év-

ben összesen nem volt annyi változás, 
mint az elmúlt fél évben. Ezt nekünk 
is „állni kellett” és kiszolgálnunk a 
képviselőtestület, a kormányhivatal 
munkáját. A hangsúly a szolgálaton 
van. Hivatásunk iránti szeretettel és 
az új ismeretek megszerzése iránti 
folyamatos tanulási vággyal. Csapat-
munkában, a legjobb teljesítménnyel 
Fonyódért, Önökért!

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel:

Dr. Mátyás István Fonyód jegyzője



számára, kapaszkodókat szereltünk 
fel a hullámforrasztó gépre, illetve 
a szalag mellé és akadálymentesí-
tettük a földszinten található vizes-
blokkot is. Gondolva a közlekedés 
nehézségeire is a parkolóban kijelöl-
tünk akadálymentes parkolóhelyet. 
Ezekkel a lépésekkel vállalatunk 3 fő 
munkahelyet teremtett megváltozott 
munkaképességű személyek számá-
ra, amelyet hosszú távon kívánunk 
fenntartani.

Összességében megállapítható, 
hogy a projekt sikeres volt.

CMS MANUFACTURING KFT.
Cím: 8640 Fonyód Harmatos u. 56.

www.cms-manufacturing.com

Közélet
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Strandfejlesztés
2012 utolsó napjaiban 

érkezett a hivatalos érte-
sítés, miszerint a „Csa-
ládbarát és vízisport célú 
fejlesztések Fonyód Város 
természetes fürdőhelyein” 
című pályázatunkat támo-
gatásra érdemesnek ítélte 
a Dél-Dunántúli Regioná-
lis Fejlesztési Ügynökség.

Ennek értelmében a 
Fonyódi Városfejleszté-
si és Városüzemeltetési 
Nonprofi t Közhasznú Kft. 
projektje, az engedélyes tervekben 
szereplő összes fejlesztése megvaló-
sulhat az előttünk álló két évben. A 
beruházások teljes költségvetése 458 
millió Ft, az első munkák már 2013 
tavaszán megkezdődnek.

A pályázati fordulóban 28 pályá-
zat versenyzett, és ebből 4 projektet 
támogattak.

A fejlesztés 3 helyszínen valósul 
meg: Sándortelepi strand család-
gyermekbarát szempontú komplex 
rekonstrukciója akadálymentesí-
téssel, a bélatelepi kishajó kikötő 
korszerűsítése és bővítése, és Krip-
ta-villa funkcióbővítő rekonstrukci-

ója. A strand átalakításának fő célja 
a vonzóbb élményelemek korszerű, 
igényes berendezésekkel és anyagok-
kal történő kialakítása, melyek első-
sorban a kisgyermekes családokat 
célozza (homokos fövenystrand, kor-
osztályos játszóterek, vizes élmény-
játszótér). A bélatelepi kishajó kikö-
tő rekonstrukciója és bővítése után 
másfélszer annyi csónak és vitorlás 
helyezhető el a kikötőben, a főként 
vizisportokban érintett tulajdonosa-
ik korszerű körülmények között tá-
rolhatják hajóikat. A kultúrtörténeti 
helyi műemlék Kripta-villa az átépí-
tést követően számos új funkcióval 
bővül és megújulva fogadja a helyi 

kulturális élet iránt is ér-
deklődő turistákat.

Köszönet illeti a sikerért 
a Fonyódi Városfejlesz-
tési és Városüzemeltetési 
Nonprofi t Közhasznú Kft. 
munkatársait, a Polgár-
mester urat, Fonyód Város 
Önkormányzat Képviselő-
testületének tagjait, a Pol-
gármesteri Hivatal dolgo-
zóit, a Garten Stúdió által 
vezetett tervezői csapatot, 
a pályázatírókat, és minden 

olyan közreműködő szakembert aki 
tanácsaival, véleményekkel segítette 
a projekt összeállítását.

Bízunk benne, hogy a támogatá-
si szerződés megkötését követően 
hamarosan beszámolhatunk arról, 
hogy milyen ütemben halad a Sán-
dortelepi strand, a Kripta-villa és a 
bélatelepi kikötő fejlesztése, hiszen 
ezek a területek a város idegenfor-
galmának a legfontosabb célterületei 
közé tartoznak.

SZABÓ Balázs ügyvezető igazgató

Fonyódi Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Nonprofi t 

Közhasznú Kft.

Megváltozott munkaképességű 
személyek munkahelyi körülménye-
inek javítása a cms manufacturing 
Kft-nél.

2012. december 17.
A fonyódi cms manufactu-

ring Kft. 23.950.000 Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyert 
a „Megváltozott munkaképes-
ségű személyek munkahelyi 
körülményeinek javítása a cms 
manufacturing Kft-nél” pályá-
zaton az Új Széchenyi Terv ke-
retén belül.

A 39.491.246 Ft összkölt-
ségvetésű beruházásából vál-
lalatunk vásárolt 1 db Ersa 
Powerfl ow eN2 teljes nitro-
gén-alagutas hullámforrasztó 
gépet,  beszerzett 3 db ergono-
mikus ESD széket, lábtartóval a 
megváltozott munkaképességű 
személyek számára, átalakítot-
ta a földszinten található női 
illemhelyet úgy, hogy alkalmas 
legyen megváltozott munkaké-

pességű személyek fogadásá-
ra, illetve a parkolóban kijelölt 
parkolóhelyet a megváltozott 
munkaképességű dolgozók szá-
mára.

A fenti pályázati elemek meg-
valósításával egyetemben vál-
lalatunk sikeresen alkalmazni 
tud 3 fő megváltozott munkaké-
pességű dolgozót.

A cms manufacturing Kft. fon-
tosnak tartja, hogy munkát biztosít-
son megváltozott munkaképességű 
személyek részére is. A megrendelés 
állományunk kedvező átalakulása 
miatt a vezetőség elhatározta, hogy 
olyan gépeket szeretne a jövőben be-
szerezni, amelyet megváltozott mun-
kaképességű dolgozok is minden 
probléma nélkül kezelni tudnak.

A vállalatunk által vásárolt Ersa 
Powerfl ow eN2 hullámforrasztó gép 
már megfelel a fenti céloknak. Re-
habilitációs szakmérnők javaslatai 
alapján beszereztünk 3 db ergonomi-
kus ESD széket a kezelőszemélyzet 

SAJTÓKÖZLEMÉNY



nyújtott segítségét. Az akció során 
csaknem 700 kg tartós élelmiszert 
adományoztak a jószándékú emberek, 
amit mintegy 80 család között osztot-
tunk ki. Még egyszer nagyon köszön-
jük mindegyiküknek, hogy adomá-
nyaikkal támogatták céljainkat! Külön 
köszönettel tartozunk a SPAR áruház 
üzletvezetőjének, üzletvezető-helyet-
tesének és minden dolgozójának, 
hogy kedvességükkel, türelmükkel se-
gítették munkánkat.

Jobbágy Eszter és Dr. Németh Nándor, 

a Máltai Szeretetszolgálat fonyódi 

irodájának munkatársai

rendelkezik egy irodával a Szent Ist-
ván utcában, ahol elsősorban elemző 
és programirányító tevékenység zajlik, 
de szeretnénk, ha a Szeretetszolgálat 
karitatív tevékenységei is meg tudná-
nak jelenni Fonyódon és környékén. 

Az ehhez vezető út első lépése volt 
az „Adni öröm!” akció megszervezése 
a fonyódi Nagyboldogasszony Plébá-
nia támogatásával. Az adománygyűj-
tésben 26 helyi önkéntes vett részt, 
köztük a Gaal Gaston Cserkészcsapat 
és a Szent József Családközösség tag-
jai, akiknek ezúton is hálásan köszön-
jük az adományok összegyűjtéséhez, 
becsomagolásához és kiosztásához 

Közélet
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A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat im-
már 16. alkalommal 
rendezte meg karácso-
nyi „Adni öröm!” elne-
vezésű adománygyűjtő 

akcióját, aminek évek óta 
a SPAR áruházlánc üzletei adnak ott-
hont. 

A Máltai Szeretetszolgálat önkén-
tesei 2012. december 14-19. között 
az ország 156 SPAR áruházában vár-
ták a tartós-élelmiszer adományokat, 
köztük most először Fonyódon is. Bár 
városunkban nincs bejegyzett Máltai 
önkéntes csoport, a Szeretetszolgálat 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat „Adni öröm!” akciója Fonyódon

Fonyódi LIONok

Egy nagyon szép sikeres új eszten-
dőt kívánunk a 2013-as esztendőre! 
Bízzunk benne, hogy az is lesz mert a 
népi regula szerint a 13-as szám sze-
rencsét hozhat.

A klubunk elmondhatja, hogy a 
2012-es évet eredményesen zárta. 
Különösen szép volt a november, 

és a december hónap. Novemberről 
már beszámoltunk, most a december 
hónapban végzettekről röviden. De-
cember 3-án volt a havi gyűlésünk, 
melyet a rendőrségi étteremben tar-
tottunk. Lukács Sándor tagtársunk 
vacsorára látta vendégül a tagságot. 
Tompos Csaba nagyon fi nom vacso-
rát készített. Köszönjük mindkettő-
jüknek! 

Nagyon szép eseménye is volt a 
gyűlésnek, hiszen taggá avattuk Dr. 
Molnár Beáta fogorvosnőt. Mind-
járt beszámolót is tartottak, Tarcsay 
Györggyel részt vettek a Klauzál bu-
dapesti klub jótékonysági bálján. Na-
gyon sok szép élményben volt részük. 
Köszönjük a képviseletet! Az óvodá-
nak adtunk játékokat, amit a wolfha-
geni testvér klubunktól kaptunk ado-
mányként. 

Kérelmek is érkezetek: temetési 
segélyre 15.000.-Ft-t, közmű díjra 
15.000.-Ft-t, a főiskolás tanulónak 
a havi támogatását 10.000.-Ft-ról, 
15.000.-Ft-ra emeltük.Ezen kívül 
még 200.000.-Ft-t szavaztunk meg 
családok karácsonyi támogatására, 
a fonyódi Alapszolgáltatási Központ 
gondozottjainak 10.000.-Ft-t aján-
dékra. 

A szokásos karácsonyi forralt bo-
ros, süteményes szeretet vendégség 
helyett, Bándi Zsuzsanna javaslatára, 

a karácsonyi hangversenyre érkező-
ket egy kis meglepetéssel fogadtuk. 
A gimnázium előterében szalon-
cukrot, mandarint, és egy üdvözlő 
kártyát osztottunk az érkezőknek. 
Az idősekhez a Buni házaspár és jó 
magam vittük el a klub ajándékát. A 
200.000.-Ft negyven család között 
került szétosztásra a család létszámá-
tól függően. 

Megtárgyaltuk a NEA által kiírt  
„Működési támogatás civil szerveze-
tek részére” pályázatot. A beadási ha-
táridő dec 11. 790.000.-Ft-ra pályá-
zunk 10% önrész mellett. A visszaiga-
zolást megkaptuk, hogy elfogadták a 
pályázatot. Reméljük, hogy egy kis 
pénzt is kapunk. A gyűlésen kiosz-
tásra került a klub új Alapszabálya, 
melyet a Törvényszék elfogadásáról 
határozatban értesített bennünket.

Fábián Lászlóné titkár

BALATON RÁDIÓ AZ FM 88.7 MHZ-ES FREKVENCIÁN. HALLGASSÁK A BALATON RÁDIÓJÁT!
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Programok február 8-tól...

10.  vasárnap
Elvira

11.  hétfő
Bertold, Marietta

15.  péntek
Kolos, Georgina, Gina

Helyszínek:
Alapszolgáltatási Központ (Fő u. 43.)  

Általános Iskola (Fő u. 8.) 
Balaton Kollégium (Ady Endre u. 1.) 

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

Gimnázium (Hunyadi János u. 3.) 
Könyvtár (Szent István u. 29.)       

Művészeti Iskola (Bartók Béla u. 22.)

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

9.  szombat
Abigél, Alex

8.  péntek
Aranka, Jutocsa

18.  hétfő
Bernadett

17.  vasárnap
Donát

13.  szerda
Ella, Linda

12.  kedd
Lídia, Lívia

14.  csütörtök
Bálint, Valentin

Eddig látogatható 

a Vollnhofer Mária 

ikonfestő kiállítása a 

múzeumban

16:30
Fonyódi Könyvtár

Néptánccsoportok 

a fonyódi gimnázi-

umban vetítés archív 

fi lmanyagból 

16.  szombat
Julianna, Lilla

Zákányi Sportcsarnok

IV. Fonyódi 
Kolbászfesztivál

Zákányi Sportcsarnok

IV. Fonyódi 
Kolbászfesztivál

18:00
Feng Shui Galéria

R. Kárpáti Péter be-

szélget Joshi Bharat 

bábszínész, jós, média-

személyiséggel  

15:00
Fonyódi Múzeum

Óh Zsolt

fotókiállítása

28.  csütörtök
Elemér

18:00
Feng Shui Galéria

Free Jazz Band”

 1960-70-es évek  jazz 

standard válogatásai

24.  vasárnap
Mátyás, Jázmin

25.  hétfő
Mátyás, Jázmin

20.  szerda
Aladár, Álmos

19.  kedd
Zsuzsanna

23.  szombat
Alfréd, Mirtill

22.  péntek
Gerzson, Zétény

21.  csütörtök
Eleonóra, Norina

16:30
Fonyódi Könyvtár

Filmvetítés: Hóhér 

vigyázz! című

56’-ról szóló fi lm

Eddig látogatható 

Teveliné Rezsőfi  

Gyöngyi

festménykiállítása a 

galériában

18:00
Feng Shui Galéria

Nagy Tamás festő 

kiállítása

10:00
Fonyódi Könyvtár

Farsangi mulatság és 

játszóház 

27.  szerda
Ákos, Bátor

26.  kedd
Edina, Szvetlána

17:00
Gimnázium

Kommunizmus Áldo-

zatainak Emléknapja

Wittner Mária 

előadása

16:30
Fonyódi Könyvtár

Krumplihéjpite 

Irodalmi Társaság

előadása
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...március 15-ig Programok
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Református 
Istentiszteletek 
rendje:

Evangélikus 
Istentiszteletek 
rendje:

Katolikus 
miserend:

csak első pénteken 17:00 
Plébániatemplom
szombat 17:00 Plébániatemplom
vasárnap
 9:15 Szent István Kápolna

 11:00 Plébániatemplom
 17:00 Plébániatemplom

Gyerekmise:
szombaton az esti szentmisék, a követ-
kező napokon: február 16.,március 9.

Szeretettel várjuk a kisgyermekes 
családokat!

•

•
•

FIGYELEM!
2013-ban a zöldhulladék
 elszálításának első napja

 2013. március 6-án lesz!

3.  vasárnap
Frigyes, Kornélia

4.  hétfő
Zorán, Kázmér

5.  kedd
Adorján, Adrián

6.  szerda
Leonóra, Inez

7.  csütörtök
Ubul, Tamás

8.  péntek
Beáta, Zoltán

9.  szombat
Franciska, Fanni

10.  vasárnap
Ildikó, Etele

11.  hétfő
Szilárd

12.  kedd
Gergely, Miksa

13.  szerda
Krisztián, Ajtony

1.  péntek
Albin

2.  szombat
Lujza

 

Nemzetközi Nőnap

14.  csütörtök
Matild, Tilla 15.  péntek

Kristóf

Nemzeti ünnep
17:00 

Gimnázium aula

Ünnepi műsor

18:30

Fáklyás felvonulás

14:00
Sándortelepi Strand

VII. Fonyódi 
Télbúcsúztató

16:30
Fonyódi Könyvtár

Nőnapi előadás - Lénárt Gitta: Élő ételek 

Lúgosítás, egészséges életmód… 
helyben készült kóstolóval

15:00
Fonyódi Múzeum

Sirály Art Képző és 

Iparművészeti Kör

tavaszi kiállítása

február 10-én, 14:00-kor

február 24-én 14:00-kor, 
Úrvacsorával

március 10-én 14:00-kor

•

•

•

február 3. vasárnap 9:30 
istentisztelet
február 17. vasárnap 9:30 
úrvacsorás istentisztelet
március 3. vasárnap 9:30 
istentisztelet

A protestáns templomban (Fo-
nyód József u. 11).

Házi bibliaóra február 20-án, 
szerdán 16 órakor Ottóffy 
Attiláéknál (Dobó I.u.2.)

•

•

•

•



Egy kellemes, meghitt este a Könyvtárban
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Kultúra

Emlékeznek a nyolcvanas évekre, 
amikor  egy szilveszteri műsor el-
képzelhetetlen lett volna a Markos- 
Nádas páros nélkül?  Katona vicceik 
még nekem is derengenek.

Ma sokkal érzékenyebbek va-
gyunk, hiányzik ez a fajta társada-
lomkritika. Van helyette stand-up 
comedy, ami hasonló szórakoztató 
műfaj, dumaszínházként lehetne 
magyarra fordítani.

Régen Hofi  Géza művelte magas 

fokon ezt, ami jó, de vajon a maira 
emlékszik e majd valaki harminc év 
múlva is?

Hofi ról, a színházról, a pálya kez-
deteiről beszélt jókedvűen Nádas 
György miközben jó fajta vörös bort 
poharazgatott.

Elmesélte, hogy is születtek meg a 
poénok ; Markos Györggyel iszogat-
tak egy asztalnál, beszélgettek, vagy 
úgy is mondhatnánk hetet-havat 
összehordtak, mindezt szalagra vet-
ték, és talán a harmadik üveg boron 
és harmadik kazettán is túl voltak, 
amikor működni kezdett a szövege-
lés. Markos édesanyja mindenesetre 
asztal alá röhögte magát, majd utána 
Marton Frigyes is a Rádió Kabaré-
színház alapító tagja, aki felfedezte 
a párost. A szókimondó, időnként 
nyers, mégis fi noman kidolgozott 
humorral, meg is nyerték a humor-

     Igyon egy kávét... talk show  Beszélgetés Nádas Györggyel
fesztivált.

Nádas György nem titkolta el, 
hogy ma gazdaságilag kínos helyzet-
ben van, év eleje óta nem volt annyi 
munkája, mint decemberben. Há-
rom fi a közül az egyik épp azért köl-
tözött a családjával külföldre, mert 
itthon nem boldogul a szórakoztató 
iparban.

Mostanság ír; édesapja életéről 
készít egy musicalt. Nádas György-
nek se megy könnyen manapság, 
mint sokunknak, de a derűjét szeren-
csére láthatóan nem veszítette el. 

Búcsúzásként Kiszel Tündéről 
Győzikéről, és a Fekete Pákóról köz-
vetített tudósítástól könnyesre ne-
vettük magunkat.

Zárásként Antal Pista bácsi most 
sem felejtette el mindannyiunk ne-
vében megköszönni a remek elő-
adást... Láng Edit

Máté Péter közel 150 dal szerző-
je és előadója, ezek a szerzemények 
többségében szomorúak, mégis ha-
lála után is nagy népszerűségnek ör-
vendenek.

Részben ez utóbbi miatt is vállal-
kozott Máthé Zsolt és Hársházi Sza-
bolcs arra, hogy összeállítanak egy 
egyórás előadást; ének zongorakísé-
rettel. Év eleje óta  lépnek fel külön-
böző helyeken, egyben annak a tisz-
teletére is, hogy most lenne hatvanöt 
éves ez a különleges zenei érzékkel 
rendelkező előadó, akit szorongásra 
hajlamos művészként ismertek.

Máté Péter fi atalon hunyt el, da-
laiban az állandó elmúlást hirdetve. 
(Egyszer véget ér, Te ott állsz az út 
végén, Elmegyek...)

A Feng Shui Galériában 
teltház volt, annak ellenére, 
hogy ebben az időben a város 
másik felén adventi estre invi-
tálták a közönséget.

 Amíg hallgattam a keser-
édes dalokat azon gondolkod-
tam vajon a középkorú, idő-
sebb hallgatóság szívében mi-
lyen emlékek ébrednek, netán 
a gondtalan fi atalság emléke, 
az együtt töltött vidám órák a jóbará-
tokkal, az első szerelem öröme, csa-
lódása, netán egy elhibázott, de nem 
helyrehozhatatlan lépés? Talán ezek 
mind. Máté Péter a hatvanas évek 
végétől a nyolcvanas évek elejéig volt 
jelen a zenei világban, mély nyomot 
hagyva maga után.

Máté Péter est a Galéria falain belül

Egy jó dal, egy jó énekes mindig 
kiváló módja annak, hogy érzelme-
ket, hangulatokat, csalogasson elő a 
hallgatóból, mindez érezhető volt az 
előadás során most is a nézőtéren, 
kár, hogy a dalok közti szünetet, az 
előadó elrontotta oda nem illő meg-
jegyzésekkel. Láng Edit

Új fonyódi lakosként részt vettünk a 
Krumplihéjpite Irodalmi Társaság Ka-
rácsony c. produkcióján. Öröm volt!

Egy igényesen összeállított, értékes 
programot láttunk, mely mélyen meg-
érintette a szívünket. Karácsonyi törté-
neteket hallottunk, amelyek nemcsak a 
mai hanem a régmúlt idők karácsonyi 

emlékeit is idézték. 
A szervezők odaadása, kedvességei, 

meglepetései tetézték az est meghitt 
melegségét. A hideg hétköznapokat kis 
időre békés hangulat járta át.

További hasonlóra vágyunk ebben a 
zord világban. Sok sikert és köszönjük.

 Rippel Frigyes
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Közélet, kultúra

Séta New Yorkban
Torma Orsolya úti-élmény beszámolója 

a könyvtárban

Régóta szeretnék eljutni New Yorkba, látni a felhőkar-
colókat, az embereket, ahogy a dolgukra sietnek, érezni a 
nagyváros ritmusát, lüktetését. Tegnap este ez a vágy újra 
felébredt bennem Torma Orsi előadása után.

Orsi konduktor, mozgássérült gyerekekkel foglalkozik, 
munkája miatt több helyütt járt a világban, New Yorkban is.

Jó volt hallgatni beszámolóját élményeiről, így már tud-
juk, hogy mit kell feltétlenül megnéznünk ha oda megyünk:

A Szabadság-szobrot, ami a város jelképe, és lehet, hogy 
órákat kell sorban állni hogy feljussunk a koronába. A Cent-

rál Parkot, ami az Egyesült 
Államok leglátogatottabb 
parkja Manhattan szívében. 
Helyet ad számos kisebb-
nagyobb tónak, jégkorong-
pályának, állatkertnek, 
ü veg háznak. Talán egy kis 
nyugalmat is ad az arra vá-
gyónak a nagy rohanásban. 

A Times Square-t, amit a világ ke-
reszteződéseként szoktak emleget-
ni, annyira forgalmas. A Brodwayt, 
az amerikai színház fellegvárát. New 
York pénzügyi központját a Wall 
Street-et , ami pénzt, a bankokat, 
de elsősorban a New York-i tőzsdét 
jelenti. A Rockefeller Centert, amely 
a város közepén áll, itt találjuk decemberben a város gigan-
tikus fenyőfáját. 

Nézzük meg a spirál alakú Guggenheim Múzeumot, ami 
a 20. század művészetét mutatja be, a Természettudomá-
nyi Múzeumot az óriási kiállítási tárgyaival. Ne felejtsük el 
a monumentális hidakat sem és az alsógatyás, gitáros fi út, 
aki kalauzunk szerint már hozzátartozik New York neveze-
tességeihez, hisz télen, nyáron  megtalálható, a turisták nem 
mennek haza anélkül, hogy le ne fotózzák. 

New York mindenkinek ismerős egy picit, ha máshonnan 
nem, akkor a sikerfi lmekből biztosan. Zsúfolt utcák, fények, 
hatalmas kivetítők, sárga taxik, az álmok országa... 

Arra a fi lmbe illő érzésre vágyom én is, amit Orsi emle-
getett. Láng Edit

Az óév vége és az újév eleje mindig számadással, „leltározással” te-
lik, ez így van a Zichy Alapítványnál is (amely a fonyódi cserkésznevelés 
támogatására jött létre) és ezt a rövid összegzést szeretném a Fonyódi 
Hírmondó olvasóival is megosztani.A fonyódi cserkészek a 622. Gaal 
Gaston Cserkészcsapat tagjai, amely több, mint 20 éve alakult Balaton-
bogláron. Elsőrendű, egész éves feladatunk Fonyódon a heti rendsze-
rességű cserkészfoglalkozások megtartása, ezeknek helyszíne a Fonyódi 
Múzeum, időpontja szombaton délelőtt 10.00-11.30-ig.

Emellett 2012... februárjában került sor a csapat szintű cserkészfar-
sangra Balatonbogláron, ahol a gyerekek ötletes jelmezei mellett fonyó-
di cserkészszülők és nagyszülők is csoportosan beöltözve külön produk-
ciót adtak elő és egy nagyon jó hangulatú, családi/közösségi programon 
vettünk részt, ebben a remek csángó táncháznak is nagy szerepe volt!

- március 8-án a városi télbúcsúztató rendezvényen cserkész csa-
patjátékokat játszottunk az érdeklődő gyerekekkel és koszorúztunk a 
március 15-i városi ünnepségen; március végén a Fonyódi Múzeummal 
és az Alapszolgáltatási Központtal közösen a Láthatatlan Munka napja 
alkalmából ünnepséget szerveztünk, amelyre sok idős ember fogadta el 
a meghívásunkat, ezáltal erősödött a generációk közötti együttműködés 
a városban; áprilisban a Föld Napja alkalmából szemétszedést végez-
tünk a Kossuth erdőben,

- májusban a városi gyereknapon a cserkészek több órán át gólya-
lábaztak az érdeklődő gyerekekkel, és még a Madarak és Fák Napja 
alkalmából madárgyűrűzéssel egybekötött programon vettünk részt; 
májusban ingyenes budapesti parlamenti látogatásra utazhatott több 
cserkészünk családostól a Múzeum és a CMS Manufacturing Kft. jóvol-
tából,

- júliusban a fonyódi őrs tagjai hagyományosan az éves csapattá-
borban voltak Kistótfalun, ennek eredményeként tízen teljesítették az 
első cserkészpróbát; valamint 11 gyermeket küldtünk Fonyódról több 
nyári turnusban a „CserKÉSZen az életre” elnevezésű Erzsébet-táborba 
Zánkára csapatparancsnoki ajánlással,

- szeptemberben 6 fővel bővült a két cserkész őrs és elkezdődött az 
új cserkészév; októberben részt vettünk gyertyagyújtással az okt. 6-i ko-

Ez történt a fonyódi cserkészekkel 2012-ben
szorúzással és az okt. 23-i városi ünnepségeken; szerepeltünk az „Idő-
sek Hónapja” keretén belül szervezett városi műsorban; Balatonbog-
lártól Fonyódig szervezett biciklitúrán vettünk részt okt. 4-én, melynek 
célállomása az általunk elnevezett fonyódi Wass Albert Cserkészpihenő 
volt, a fonyódi Várhegyen található pihenőhely rendbetételét a túra 
előtt elvégeztük,

- decemberben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tartósélelmiszer 
gyűjtő  „Adni öröm” akciójában egy teljes napon át önkéntesként fo-
nyódi cserkészek végezték az adománygyűjtést, aminek sikerességét 
bizonyítja, hogy közel 70 csomag tartós élelmiszert oszthatott szét a 
Szeretetszolgálat még karácsony előtt helyi szinten. Fonyódon először 
– de remélhetőleg nem utoljára – volt ilyen akció, a cserkész értékrend 
egyik alapja a karitatív és önkéntes munka, örülünk, hogy ennek szel-
lemében elsőként tudtunk részt venni az adománygyűjtésben és hogy 
ilyen pozitív volt a fonyódiak hozzáállása is!

Öröm látni, hogy 
(megalakulás óta) a 
negyedik évben a cser-
készek létszáma folya-
matosan nő; hogy az az 
értékrend, amit a cser-
készet képvisel, Fonyó-
don is értéknek számít, 
és ezúton köszönjük 
támogatását mindazok-
nak, akik ugyanígy gondolják!

(Az Alapítvány idén már jogosult a felajánlott adó 1% fogadására, 
ha a fonyódi cserkészeket támogatnák, a következőket tüntessék fel a 
rendelkező nyilatkozaton:

Zichy Béla Gyermek-, és Ifjúsági Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18030765-1-14)
Bővebb információk programjainkról a www.622gg.hu vagy a 

portal.622gg.hu/zichy/ honlapokon is elérhetők.
Péter Annamária A Zichy Alapítvány kuratóriumi elnöke 



Az Országos Bí-
rósági Hivatal el-
indított egy olyan 
programsorozatot ti-
zenévesek számára, 
melynek célja, hogy 
a fi atal korosztály 
betekintést nyerjen 

az igazságszolgáltatás munkájába, 
egyszer smind jogi ismeretei bővülje-
nek. Ehhez a Kaposvári Törvényszék, 
valamint a Somogy megyei helyi bíró-
ságok is csatlakoztak.

Ezen indítványozás által, decem-
ber 3-án, hétfőn a fonyódi Mátyás Ki-
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2012. november 21-én nagy kaland-
ra indult az MKG 25 diákja és 2 tanára. 
Az úticél Hollandia, Oss városkája volt, 
ahol egy Mondriaan college nevű iskola 
szintén 25 tanulója és két tanára várta 
a magyar vendégeket. Az izgalmas re-
pülőút Eindhovenig mindössze két órát 
vett igénybe, majd egy 50 perces buszo-
zás után megpillanthattuk a várakozó 
tömeget. A kellemes fogadtatás és a 
holland specialitás, a stroo-
pwafellek elfogyasztása 
után mindenki a vendéglá-
tó családjával pihenni tért. 
A szerencsésebbek autóval, 
de volt, aki biciklivel. 

Másnap reggel kipiro-
sodott, mosolygó arccal 
érkeztek meg a magyar gye-
rekek is az iskolába, termé-
szetesen bringával. A taní-
tás 8.25-kor kezdődik, így a 
kicsit távolabb lakó diákok 
is időben megérkeznek. Bá-
mulatos látni a tömegesen 
tekerő gyerekeket, érződik, hogy biz-
tonságban vannak a közlekedésben, a 
biciklizésnek Hollandiában nagy kultú-
rája van. Megszólal a Coldplay  Clocks 
című száma, ez jelzi, hogy becsönget-
tek. Az órák 50 percesek, a szünetek 15, 
20, 25. A Mondriaan College kb. 1100 
tanulója 12 és 18 év közötti, és kb. 80 ta-
nár oktatja őket. Végig sétálván az isko-
lán, azonnal látható, hogy jól felszerelt, 
minden teremben internettel rendel-
kező számítógép található és projektor 
hozzá, hogy a diákok is azonnal követ-
hessék, amire a tanár kattint. Kb. 600 
computer teszi érdekesebbé az órákat. 

A tantárgyak között szerepel a háztar-
tási munkák – mosás, főzés – rejtélyé-
nek elsajátítása, melyhez egy konyha 
nevű tanteremben minden megtalál-
ható. Itt sütöttünk pepernoten sütiket, 
egy jellegzetes télapóváró édességet. A 
fi zika és kémia tantárgyak tanításához 
minden korszerű műszer, kísérletező 
anyag elő van készítve a laborokban. A 
könyvtárban, egy több részre osztható 

hatalmas tornateremben és egy aulá-
ban tölthetik együtt a gyerekek a szüne-
teket és a délutánjaikat. Jó volt látni az 
ebédszünetben a több száz kisebb és na-
gyobb diákot, amint az asztaloknál ülve, 
beszélgetve fogyasztják el a konyhából 
vásárolt levesüket és szendvicsüket. 
Az étkezéseknek is más kultúrája van, 
meleg, több fogásos menüt a családok 
otthon fogyasztanak kora este. Nagyon 
elnyerte a mi diákjaink tetszését, hogy 
minden holland tanulónak van egy kár-
tyája, amivel fi zethet a büfében, a cso-
ki automatánál vagy fénymásoltathat. 
Egyszerűbb, mint készpénzzel bánni. 

Szünetekben hömpölyög a tömeg a kö-
vetkező órára, mi addig bepillantunk a 
tanárok pihenőjébe, ahol kávé, tea fo-
gyasztható a kellemes fotelekben, aszta-
loknál. Itt is a sárga, kék és piros színek 
teszik vidámmá a légkört. Angol szakos 
tanárokként egy angolórát látogathat-
tunk meg, kis csoportos létszámmal a 
tanár úr az angol nyelv használatáról 
beszélgetett a tanulókkal, majd a you-

tube-ról vett listening fel-
adattal a szövegértésüket 
tesztelte. Anyanyelvükből 
adódóan talán könnyeb-
ben tanulják és használják 
az angol nyelvet, mi pedig 
büszkék vagyunk a gimis 
diákjainkra, hogy ők is 
megállják helyüket a kom-
munikációban. 

Iskolán kívüli prog-
ramjaink között szerepelt 
egy egész napos amszter-
dami városnézés, sportnap 
focival, fl oorball-lal, korb-

ball-lal. Bowlingozás, uszodalátogatás, 
Den-Boschban a katedrális 43 méteré-
nek megmászása és korizás is része volt 
a kikapcsolódásnak. Akár nagyvárosról, 
akár kisebbről legyen szó, minden tiszta 
és rendezett, tele bringákkal és karácso-
nyi díszekkel.

Az angol nyelv gyakorlásáért és új 
tapasztalatok szerzéséért mentünk, ami 
sikeresen megvalósult, és talán ennél 
több is, barátokat szereztünk egy na-
gyon helyes kis országban. Szeretettel 
várjuk vissza a holland diákokat ápri-
lisban.   

Kalászné Perényi Nóra, Szilasi Gábor

rály Gimnáziumban Dr. Bejczi Arnold 
bíró tartott nekünk, 12. évfolyamos 
diákoknak tájékoztatást a különböző 
jogrendszerekről, a család-és vagyon-
jogi törvényekről, eljárásokról, a bíró-
ságok felépítéséről, illetve az ott dol-
gozók munkaköreiről.

Az előadás egy 45 perces osztály-
főnöki óra keretén belül zajlott, mely 
nagyon érdekes, izgalmas és nem 
mindennapi volt. Lehetőségünk nyílt 
arra is, hogy a bennünk felmerülő bi-
zonytalanságokat, kételyeket kérdés 
formájában feltegyük a témához kap-
csolódóan. 

A tulipánok földjén jártunk, avagy Hollandia magyar szemmel

Jogi előadás a Mátyás Király Gimnáziumban
A teljes programcsomag, melyet a 

fonyódi bíróság révén kezdtünk el, le-
hetővé teszi, hogy bírósági épületet, 
valóságos tárgyalást tekintsünk meg, 
továbbá, hogy egy per szimuláción ve-
gyünk részt. Majd pedig a látottakat 
közösen megbeszélve tapasztalatain-
kat, ismereteinket bővítsük. 

Véleményem szerint mindez nagyon 
fontos és hasznos kezdeményezés, mert 
a hétköznapokban a fi ataloknak nincs 
lehetőségük arra, hogy megismerked-
jenek az őket körülvevő rendszerről, 
eljárásokról.

Szendrődy Iringó 12.a
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Nagyatádon ért véget a IV. korcsoportos fiúk menetelése!

Fonyódi Gyermekekért Bölcsőde Alapítvány    ADÓSZÁM: 18786002-1-14

A Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola alapítványa: 
Balatoni Zenész Közhasznú Alapítvány

adószám: 19200662-1-14

2013. január 1-től az állam átvállalta az iskolai oktatás fel-
ügyeletét, szakmai irányítását. A fonyódi általános iskola a 
Klebelsberg Intézfenntartó Központ Fonyódi Tankerületéhez 
tartozik. Fonyód Város Önkormányzata önként vállalta intéz-
ményünk működtetését. Továbbá vállalja az államilag előírt 
feladatokon felüli oktatási feladatok fi nanszírozását. Ennek kö-
szönhetően az emelt szintű nyelvi oktatás mellett szeptembertől 

A IV. korcsoportos fi úk következő megmérettetése a 
körzeti Diákolimpiai Futsal torna volt, amit ismételtem Fo-
nyódon rendeztünk meg. A torna december 20-án, 9 órakor 
vette kezdetét. A körzeti tornára Marcali, Vése, Mesztegnyő 
és Fonyód kvalifi kálta magát. Mesztegnyő kivételével leját-
szottuk a mérkőzéseket. A tornát két győzelemmel Fonyód 
nyerte, így továbbjutottunk a megyei Futsal tornára.

A megyei rendezvény január 18-án Nagyatádon zajlott. 
Aznap elég szeszélyes volt az időjárás. Nagy tanakodás után 
úgy döntöttünk, hogy érdemes részt venni egy ilyen színvo-
nalas eseményen. Elindultunk! Hóátfúvások és havazás tar-
kította az utunkat Böhönyétől Nagyatádig, de szerencsére 
sikeresen odaértünk a verseny helyszínére. A viharos időjá-
rás miatt sok csapat visszamondta az indulás jogát.

A fonyódi fi atalok három meghatározó játékos nélkül a 
hatodik helyen zárt a megyei döntőben. Gratulálok a csapat-
nak!

Csapat tagjai: Papp László, Markovics Renátó, Kovács 
Richárd, Pamuki Márk, Kovács Kristóf, Vörös István, Sefcsik 
Dominik, Havriló Balázs, Szeredi Szabolcs, Szári Szilárd.

Kolozs László 

Városunkban a szülők kezdeményezésére immár második 
éve folyik az óvodában hitoktatás a plébános hozzájárulásával 
és segítségével. Jó, hogy vannak szülők, akikben megvan az 
igény, fontosnak tartják gyermekeik ilyen irányú nevelését is. 

Nagyon sok negatív hatás éri a gyermekeket, ami az erkölcsi 
nevelés ellen hat. Ezek a külső hatások esetenként nagyságren-
dekkel hatásosabbak, mint amit a gyermek, otthonról hoz. 

Az óvodáskorban, a gyermek a legfogékonyabb; a tudás, a 
megismerés útján. A bennük elültetett mustármagnyi hit és em-
bertársi szeretet, az erkölcsi alapok kiteljesedhetnek, kiterebé-
lyesedhetnek, ami elvezethet a szűkebb környezet, de a társada-
lom erkölcsi megújulásához is. Ők még hiszik, és tudják, hogy a 
legfontosabbak a világon, minden és mindenki értük van, ezért 
csak egy dolgot kell tenniük, minden tudást és hitet magukba 
fogadni úgy, hogy a későbbiekben kiteljesedhessen.

Az óvodai hitoktatással szinte egy időben megteremtődtek 
a feltételek egy kissé mozgalmasabb gitáros gyermekmise tar-
tásához, amely általában a hónap második szombat esti misén 

valósult meg. Erre a szentmisére a szülők bátran elhozhatják 
a mozgékony óvodáskorú gyermekeiket is, hiszen a szentmise 
mozgalmassága feloldhatja bennük a várakozás feszültségét. A 
szentmisén a gyermek az Istenhez való közelsége és a hitoktatás 
során kapott tudás birtokában, a gyakorlatban is megismerked-
het hite alapjaival, a keresztény hagyományokkal és liturgiával, 
találkozhat Jézussal.

A felnőtt embernek is gyermekké kell lennie, hogy meglássa 
amit a gyermekek látnak, hogy felnőttként most már megértse 
a gyermekkori történéseket. Rendet tegyen magában, életében, 
békét találjon és örömet gyermeke nevelésében. A családok fel-
fedezzék, hogy mennyire nagy szükség van Istenre ahhoz, hogy 
valóban család maradjanak, hogy a gyermekek meleg családi fé-
szekben nőjenek fel. Ezekben az összefüggésekben áttekintve az 
óvodások hite, az óvodai hitoktatás új erkölcsi alapokra helyez-
heti szűkebb értelemben a város és tágabb környezetünk, sőt a 
társadalom életét is, amire napjainkban égetően szükség lenne!

Horváth László

Az óvodások hite

az első osztályban „Mindennapos angol nyelvi nevelés és okta-
tás fakultáció”-t indíthatunk!

A 2013/2014 –es tanévben az elsősök beiratkozása 2013. 
március 19-én  8-17, 20-án 8-14 óráig történik. Ekkor kérhetik a 
szülők az iskolaotthon és a tanult idegen nyelv választása mellet 
az ajándékba kapott angol nyelvi fakultációt is.

Makkos Csaba igazgató
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Fotók: Fekete Csaba

A napokban adták át a korosztályos első osztályú minősítéseket (ARANYJELVÉNY) duatlon és 
triatlon sportágban. Az aranyjelvényes cím azon versenyzők érdemeit minősítik, akik részt vettek a 
Magyar Triatlon Szövetség által rendezett országos ranglista sorozat állomásian és dobogós, vala-
mint pontszerző helyezést értek el. 

A BBSC - triatlon szakosztályából két fonyódi versenyző érdemelte ki a rangos első osztályú elis-
merést: Pintér Rebeka és Szerdahelyi Szonja. A gyermek korcsoport jeles versenyzői sikeres és em-
bertpróbáló szezont zárva megérdemelten vehették át a kitüntető minősítéseket. A tavasz szeszé-
lyes időjárása magával hozta a duatlon esős és néha csípős klímáját, melyben a két fi atal tehetség, 
bíztató eredményekkel kezdte meg a 2012-es szezont. Az országos duatlon ranglista állomásian, 
kiegyensúlyozottan és magabiztosan teljesítő Szerdahelyi Szonja, Somogyszil, Kaszó és a Szekszárd 
dombjain bizonyította – dobogós helyezéseivel – létjogosultságát az aranyjelvényes címre. 

A tavaszt váltó nyár, újabb sikereket hozott Fonyód lányainak. Az országos bajnokság és a rang-
lista versenyek dobogós és pontszerző helyei a háromtusa (triatlon) első osztályú versenyzői közé 
emelte a BBSC versenyzőit. Az alapozást megkezdő Pintér Rebeka és Szerdahelyi Szonja, köszöne-
tet mondtak szüleiknek az egészéves támogatásért és edzőjüknek – Ányos Viktornak – a lelkiisme-
retes közös munkáért. 

Ányos Viktor, a Balatoni Úszóiskola vezetőedzője szeretettel várja a duatlonozni és triatlonozni 
vágyókat, a BBSC-triatlon szakosztályába. Érdeklődni telefonon: 30 7474 070, vagy email-ben: a 
balatoniuszoiskola@gmail.com-on címen lehet. 

A Magyar Triatlon Szövetség első osztályú sportolói
A BBSC - triatlon szakosztályának versenyzői – Pintér Rebeka és Szerdahelyi Szonja – aranyjelvényesek. 

KÉSZÜLJÖN A TÉLRE!
ISMÉT NAGY KÁLYHA AKCIÓ 

a KERTBRÁTOK 
BOLTJÁBAN!

- Füstcsövek már 990 Ft-tól!
- Fabrikettjeinket Fonyód 

körzetében házhoz szállítjuk!

Tel: 30/2889-020

márkakereskedés, szerviz, alkatrészeladás, 
kárügyintézés, használt autó adás-vétel, 
MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS

3,5 tonnáig minden típusú személygépkocsi, 
kishaszonjármű, utánfutó

Ezúton szeretnénk megköszönni az edzők és a gyerekek nevében, 
a város Önkormányzatának, vállalkozóinak, lakosainak, a játékosok 
szüleinek az önkéntes pénzfelajánlásokat melynek segítségével sike-
rült megvásárolnunk egy 24x14 méter terület körbekerítésére alkal-
mas fl oorball-unihoki palánkot!

Az adományozók névsora:
Fonyód Város Önkormányzata, Kaponya Anikó, Nagy Tamás 

(Nagykanizsa), Fábián Pékség, Lovizer Ferenc, CMS-Manufacturing, 
KERTA KFT., Bors István, Kardos János-Hűtő-Klima KFT., Szabad-
kai Miklós és Kati, Dani BT.- Stark Csilla, Varga Szabó Zoltán, Mezei 
Anita, Perusza Péter, Konkoly Imre, Buni Attila, LIONS CLUB, Tar-
csay György, Szétag Tímea, TÓTI AQUA, Hatziharalambus Geor-
gios, Péter Csaba, Boór Attiláné Kovács Krisztina, Francsics Zoltán, 
Mihalicz Ágnes, Horváthné Komócsin Mária, Jakab Attila, Slezák 
János, Szalai Levente, Ari papírbolt, Vajda Tiborné, Bándi Zsuzsan-
na, Baksa Attila, Kőhegyi Gumiszervíz, Besnyi Krisztina, Dékány 
Zoltán, Bodó László, Dörnyei Gábor, Proity István, Fekete Csaba, 
Huber Attila, Kárász István, Szerdahelyi Szilárd, Szerdahelyi Im-
réné, György Norbert, Pintér Zoltán, Hermann Attila, Gacs József, 
Kocsis Gábor, Lutár Szilvia, TESZA butik és anonim felajánlók.

NÉMET, ANGOL
NYELVOKTATÁS

egyénileg/csoportoknak 

(külföldi munka, nyelvvizsga stb.)

FARKAS ILDIKÓ
NYELVTANÁR

SZAKFORDÍTÓ, TOLMÁCS

OLCSÓN – 1.600 Ft
06-30/421-9982

farkasildiko@gmail.com
www.farkasildiko.hu 
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Kérje egyedi ajánlatunkat! Telefon: 06-20/521-7002

Az öt éve működő karate csoport és a három éve működő Karate 
Szakosztály az eddigi legsikeresebb évet zárja maga mögött. A verseny-
zők 12 versenyen mérték össze tudásukat más Karate Szakosztályok 
tagjaival. Két nagy országos és két nagy nemzetközi versenyen képvi-
selték a FODE Karate szakosztályát versenyzőink. 

A sok jó eredmény közül mindenképp ki kell emelnünk a Diák-
olimpián szerzett két érmet!

Fontosabb eredmények név szerint: Szabó Száva Hargita 
XVII.WKF Karate Diákolimpia, Kata aranyérem, kumite ezüstérem; 
Szabó Száva Hargita Balaton Kupa 2012, Kata aranyérem; Pék Kitti 
Balaton Kupa 2012, Kata aranyérem; Papp Barnabás Balaton Kupa 
2012, Kumite ezüstérem; Szabó Iván Benedek I. Kakusei Országos baj-
nokság, Kata ezüstérem, kumite aranyérem; Szabó Natália I. Kakusei 
Országos bajnokság, Kata ezüstérem, kumite ezüstérem; Szabó Iván 
Benedek XI. Goju Kupa, Kata aranyérem, kumite ezüstérem ; Szabó 

Egyesületünk, a Fonyódi Utánpótlás Egyesület (FUE), 2012. de-
cember 22-én focikupát szervezett a Zákányi Kálmán Sportcsarnok-
ban. Az eseményen siófoki, balatonboglári, balatonlellei és fonyódi 
5-6 (U7), 7-8 (U9) és 9-10-11 (U11/U12-es) éves gyermekek vettek 
részt. A vendégek egy-egy korosztályból több csapattal is neveztek. A 
szabályok a Bozsik program szerint alakultak, melyeket egy végzett 
játékvezető, Szabados András felügyelt a mérkőzéseken, síppal nyo-

matékosítva a játékot. Munkáját ezúton is köszönjük!
Mindhárom korosztályban kupát vihetett haza az első helye-

zett. Az U7-ben a BBSC, Balatonboglár csapata győzedelmeskedett, 
a kupát Lehel László, Fonyód Város alpolgármestere adta át. A mi 
kis csapatunk (FUE) III. helyezést ért el. Az U9-esek közül az NB1-
es Siófoki Bányász SE gyermekcsapata nyerte a körmérkőzéseket, 
jutalmukat a fonyódi általános iskola igazgatójától, Makkos Csaba 
úrtól vehették át. Itt fi aink szintén „bronz” helyezettek lettek.  Az 

U11/U12-ben Balatonboglár csapata – BBSC – szerezte meg az első 
helyet, a trófeát Németh Csaba, egyesületünk elnöke nyújtotta át. 
Focistáink (FUE) II. helyezéssel büszkélkedhettek. GRATULÁ-
LUNK!

KÖSZÖNJÜK támogatóinknak felajánlásaikat – Fábián Pékség, 
Fonyódi Ásványvíz, Krisztina papír-, irodaszer- és nyomtatványbolt, 
Óh Zsolt, Pilsner Bt., Tóti Aqua, VÜSZ Nonprofi t Kft. – valamint a 
focisták lelkes szüleinek saját készítésű fi nomságait, Szalay Ferenc-
nek a zenét és Sárfi  Eszternek a segítségét. Továbbá köszönet a fo-
nyódi Palonai Magyar Bálint Általános Iskola „Hip-hop” tánccsapa-
tának (Mayer Mária és  tanítványai), akik a mérkőzések szüneteiben 
kápráztatták el a szurkolókat és fokozták a fantasztikus hangulatot.

A meghívott csapatok vezetői a rendezvény végén külön-külön 
megköszönték a szíves vendéglátást és a lebonyolítást kimondottan 
megdicsérték. Ez igazán jólesett, hiszen a „szomszédok” dicsérete 
mindig nagy elismerés.

A Fonyódi Utánpótlás Egyesület decemberben volt 1 éve, hogy 
megalakult, és ennek apropójaként került megrendezésre – terve-
ink szerint hagyományt teremtve – Karácsonyi Focikupánk. A 2011 
decemberében alakult csapat, a hónapok folyamán 3 korosztályra 
bővült. Az U7-es csapatot 7 gyermek alkotja Keöves András vezeté-
sével, az U9-esek nyolcan vannak, edzőjük Szilágyi Csaba, az U11/12-
es korosztályban pedig 12 fi ú focizik Kolozs László vezényletével. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a fonyódi intézmények vezetői-
nek a segítő hozzáállást, a támogatóknak az adományokat, az edzők-
nek a hitüket, lelkesedésüket és szaktudásukat, a szülőknek, hogy 
biztosítani tudják a gyermekek megjelenését és a rendezvényeken a 
segítséget, Bíró Líviának, szülőtársunknak áldozatos munkáját, aki 
szervezi lelkes kis csapatunk meccseinek lebonyolítását és intézi az 
egyesület adminisztrációját.

Itt szeretnénk felhívni a fi gyelmet, hogy Egyesületünk továbbra 
is szeretettel várja a labdarúgást kedvelő 5-12 év közötti fi úkat és 
lányokat! Bíróné Németh Györgyi és Takács Judit

Karácsonyi Focikupa

Natália XI. Goju Kupa, Kumite bronzérem (két korosztállyal feljebb)
A múlt év fontosabb eseményei: január – övvizsga, június 

– tanévvégi sorverseny Balatonbogláron a többi szakosztállyal közö-
sen (Balatonfenyves, Balatonboglár, Balatonszárszó, Balatonföldvár, 
Fonyód), július – nyári edzőtábor és övvizsga, november – WKF Di-
ákolimpia.

Edzések, vizsgák: A gyerekek rendszeresen heti két alkalommal 
vesznek részt Somogyi Péter 2 DAN-os mester edzésein, de aki kedvet 
érez, más települések edzéseit is látogathatja. 

Évente két alkalommal mutathatják be tudásukat a gyerekek, Zallel 
László 6 DAN-os mester előtt, aki a magyarországi karate sport egyik 
kiemelkedő alakja. Ebben az évben is így történt: először januárban, 
majd nyáron az egyhetes edzőtábor után nyílt lehetőség az övvizsgára. 

Mindenkinek sikerekben gazdag újévet kívánunk és jó sportolást 
minden sportbarátnak! Szabó Iván szakosztályvezető

2012 Karate évértékelés

Kérje egyedi ajánlatunkat! Telefon: 06-20/521-7002

Apróhirdetések:
ELADÓ! DEXION polcok: polc / 60x90 cm / 1400Ft /db;  láb / 2 m magas / 600 Ft/db Érdeklődni: 06 30/620- 4334

ELADÓ Gázos, kéményes kandalló olcsón eladó. Tel.: 20/201-45-73

NŐI RUHÁK varrását, javítását vállalom rövid határidőre. Kraliczky Eszter Tel.: 06/70 312-8191

ELADÓ Fonyód centrumában központi fűtéses felújított családi ház . 15 M Ft. Tel.: 30/ 4242340 email: liget30@gmail.com

ELADÓ Fonyódon egy 600 négyszögöles építési telek a Fő utcában. Érdeklődni: 30/6990377

ELADÓ Fonyódon egy felújított 1+2 szobás társasházi lakás áron alul. Érdeklődni: 30/6990377

KIADÓ Fonyódon az Ibolya utcában kétszintes társasházi lakás hosszútávra! Érdeklődni: 30/6990377



Szeretettel meghívjuk önt és kedves családját, barátait az immár 4. alkalommal megrendezésre kerülő Fonyódi 
Kolbászfesztiválra. Az idei évben is a téli Balaton legnagyobb gasztronómiai eseményén szórakozhatunk együtt 
Fonyódon.

Korlátozott számban várjuk csapatok, baráti társaságok, egyesüle-
tek, jelentkezését a már hagyományossá vált szombati kolbásztöl-
tésre, továbbá a pénteki napon megrendezésre kerülő versenyeink-
re is, ahol egyéni kategóriákban zsűrizik házi szárazkolbászát, szalámiját 
és házi pálinkáját.

A fesztiválon helyet kapnak a legjobb magyar kézművesek porté-
kái és bemutatói a termelői piacon. Sajtkülönlegességek, szürke marha, 
mangalica termékek, balatoni borok békéscsabai házi szárazkolbászok 
és szalámik, baranyai sváb különleges töltelékáruk, szalonnák, sonkák 

lesznek kóstolhatóak és vásárolhatóak a helyszínen. Rétessütés, erdélyi kürtöskalács, langalló, 
édességek és megannyi válogatott gasztronómiai fi nomság várja az érdeklődőket.

A pénteki napon 16:45 órakor jótékonysági kolbásztöltés kerül megrendezésre, az itt 
megtöltött kolbászt a fonyódi mentőállomás dolgozói a helyszínen fogják elárverezni, és az 
ott befolyt teljes bevétel a mentőalapítványt illeti. Terveink szerint ebből az összegből az egyik 
mentőautót teljesen fel tudják szerelni egy speciális égési kötszer csomaggal, melyre szükségük 
van. A résztvevők között ismert közéleti személyiségek, sportolók, zenészek, színészek vállalkoznak a szerve-

zők által biztosított húsból a „Sztárkolbász” elkészítésére. A fesztivál színpadján 
mindkét napon színvonalas és szórakoztató fellépők hozzák hangulatba a csapatokat 
és a közönséget.  A fesztivál Fővédnöke Witzmann Mihály a Somogy Megyei Köz-
gyűlés Alelnöke.

A Kolbászfesztivál ideje alatt
 2013. február 09-én 10-16 óra között az új Várhegyi kilátó és a Kripta-villa is 

nyitva tart. Akik jól megtömték a bendőjüket egy érdekes helytörténeti előadással 
egybekötött sétán is részt vehetnek. A séta 13 órától a Kripta-villa elől indul és 
az „Örökségünk Somogyország Kincse” díjas villasoron keresztül egészen a kettős 

keresztig élvezhetik a Balaton legszebb panorámáját.
A verseny területén kolbászt a helyszínen vásárolható bón ellenében lehet fogyasztani. A bon kapható lesz a 

verseny idején, és helyszínén. A bon tartalmaz egy adag sült kolbászt, mustárt, kenyeret, valamint a csapatoknál 
leadva a közönségszavazásra egy érvényes szavazatot. Egy személy korlátlan számú bón megvásárlásával is hoz-
zájárulhat kedvenc csapata győzelméhez, amely az idei évben is egy hétvége a sellyei termálfürdőben, szállással és 
korlátlan fürdőhasználattal a közönségdíjas csapat részére.

Mindkét nap eseményei, legfrissebb információi és a rendezvényen készült fényképek egy LED kivetítőn is 
követhetőek lesznek a helyszínen.

A fesztivállal kapcsolatos legfrissebb információkért, szabad szálláslehetőségekért kérjük, jelölje Facebook 
oldalunkat is www.facebook.com/fonyodikolbaszfesztival 

A rendezvény hivatalos weboldala: www.kolbaszfesztival.info Várunk mindenkit sok szeretettel akár ver-
senyzőként, akár csak nézelődőként is.

A Fonyódi Kolbászfesztivál kísérőprogramjaként 2013. február 9-én 10-16 óra között kerül megren-
dezésre az I. Fonyódi Turisztikai Kiállítás, a Mátyás Király Gimnázium 
előcsarnokában és aulájában. A program életre hívásával szándékunk az volt, 
hogy a fesztivál látogatóinak bemutathassuk városunk és a környék aktuális 
turisztikai kínálatát, megkönnyítve ezzel a nyaralással kapcsolatos döntéseik 
meghozatalát. Örömünkre szolgál, 
hogy az ország távolabbi régiói is 
be fognak mutatkozni a Fonyódon 
első alkalommal megszervezett ide-
genforgalmi találkozón.

 Kiállítóinknak köszönhetően 
a Kolbászfesztivál összes kísérőprogramján részt vevők között értékes 
ajándékok kerülnek kisorsolásra.

 Az I. Fonyódi Turisztikai Kiállítás szervezője a Fonyódi Turisztikai 
Egyesület.

 

IV. Fonyódi Kolbászfesztivál
2013.02.08-09.  Fonyód Sportcsarnok

A fesztivál ideje alatt ingyenes WIFI használat a Petőfi  SE jóvoltából!


