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lió Ft adósságot örököltünk az MSZP-s vezetéstől, melyet a 
megszorítások és a magas kamatok ellenére, közel 600 mil-
lió Ft-tal csökkentettünk. Így a december 31-i állapot szerint 
Önkormányzatunk adóssága 935 millió Ft volt. Ennek 60%-át 
vállalja át a Kormány – azaz 561 millió Ft-ot.

A megmaradt 374 millió Ft hitel kamatterhe mindössze 
25-30 millió Ft körül alakul, ami jelentős kamatcsökkenés a 
2008-as évek több mint 100 milliós terheivel szemben. Re-
ményeim szerint a bankokkal való egyeztetés során az állami 
hitelátvállalás a folyószámla hitel (200 millió Ft) teljes meg-
szüntetése és 361 millió Ft kötvény előtörlesztése lesz, ami évi 
86 millió Ft-tal javítja a gazdálkodás mérlegét. A hitelkonszo-
lidáció 2013. június 30-ig fog megvalósulni. Idei évben elő-
ször tudtuk pozitívra tervezni működésünket, így a megmara-
dó összeg teljes mértékben fejlesztésre fordítható.

Hidvégi József polgármester

Az  5.000 főnél kisebb települések adósságrendezése 
– ahol a hitelállomány 100%-át átvállalta a kormány – 2012  
decemberében megtörtént.  Sajnos Fonyód – a statisztika 
szerint – 285 fővel meghaladta ezt a határt, így a 40-70%-
os adósságátvállalási kategóriába esett. Az átvállalt adósság 
országosan 600 milliárd forintot tesz ki, a mértéke pedig a 
legjobb pénzügyi helyzetben lévő önkormányzatok esetében 
az adósság 40, a legrosszabb helyzetben lévőknél pedig 70 
százaléka. 

Ennek fejében az önkormányzatok elfogadták azokat a 
szabályokat, amelyek lehetetlenné teszik, hogy az önkor-
mányzatok még egyszer úgy eladósodjanak, ahogy ez történt 
az elmúlt húsz évben.

A február 27-i szerződés aláírását megelőző tárgyalásokon 
igyekeztünk rávilágítani, hogy a 2006-ban közel 1.500 mil-

Új lendület a városnak! 
– Ötszázhatvanegy millió Forint Fonyódnak –
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Közélet

Döntött a képviselő-testület 
– a 2013. február7-i és 28-i ülés összefoglalója

Fonyód Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete meg-
tárgyalta és…

- elfogadta az átruházott hatás-
körben hozott döntésekről szóló be-
számolót, a lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról szóló jelentést, 
valamint a két ülés között végzett te-
vékenységről szóló tájékoztatót.

- elfogadta a Fonyód-Balaton-
fenyves Alapszolgáltatási Központ 
2013. évi költségvetését 99.608 ezer 
Ft bevétellel és kiadással. Felkérte a 
polgármestert, hogy a Fonyód-Ba-
latonfenyves Alapszolgáltatási Köz-
pont költségvetését építse be Fonyód 
Város 2013. évi költségvetésébe.

- módosította az önkormány-
zat vagyonával kapcsolatos tulajdo-
nosi jogok gyakorlásának szabálya-
iról szóló önkormányzati rendelet 
2. mellékletét az „Üzleti vagyon” 1. 
táblázata (Belterületi ingatlanok) 
kiegészül 2 kikötői üzlettel.                

Megemelte a civil szervezetek 2 
millió forintos támogatását 3 millió 
Ft-ra, a Fonyódi Petőfi  Sport Egye-
sület támogatását 6,5 millió Ft-ra.

Elfogadta, hogy az önrészt bizto-
sítja a költségvetésben, amennyiben 
lesz pályázati lehetőség, kis volume-
nű csónakkikötő ( csónakmenhely)l
étesítésére. .

- elfogadta a Fonyódi Óvoda és 
Bölcsőde alapító okiratának módo-
sítását.  

- elfogadta  a Fonyódi Óvoda 
és Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. 

- kifejezte szándékát, hogy 
2013. április 30. napja után is ellátja 
a járóbeteg  szakellátási feladatokat. 
Megbízta a jegyzőt, hogy erről dön-
tésről az egészségügyért felelős mi-
nisztert tájékoztassa.

- elfogadta a Fonyódi Kulturá-
lis Intézményeknek előzetes prog-
ramtervét a 2013. évi városi kultu-
rális programokról.

- nem fogadta el a 
Fonyódi Múzeumi és Hely-
történeti Egyesület 2012. 
évi munkájáról és a múze-
um működtetéséről készült 
beszámolóját.

- csatlakozni kíván  
a közbeszerzésekről szóló 
törvény alapján a Magyar 
Energia Beszerzési Kö-
zösséghez, az önkormány-
zat tulajdonában lévő 20 
m3/h feletti lekötött teljesítményű 
fogyasztási helyekkel kapcsolatos 
földgáz energia igényének ked-
vezőbb beszerezésére. Megbízási 
szerződést köt a Sourcing Hungary 
Kft-vel a közbeszerzési eljárás teljes 
körű lebonyolítására a 2013. július 
1-től 2015. július 1-ig tartó szerződé-
ses időszakra szóló földgáz energia 
beszerzésére. 

- elfogadta a Fonyód Város Ön-
kormányzat középtávú ingatlangaz-
dálkodási tervében foglalt feladatok 
2012. évi végrehajtásáról szóló elő-
terjesztést. 

- jóváhagyta az a Fonyód, Fő 
u. 19. számú ingatlanon elhelyezke-
dő Fonyódi Járási Hi-
vatal közüzemi költ-
ségeinek elszámolá-
sával kapcsolatban 
készített Üzemelteté-
si megállapodást.

- hozzájárult, 
hogy a Somogy Me-
gyei Mátyás Király 
Gimnázium – „A He-
lyi hő- és villamos-
energia-igény kielé-
gítése megújuló ener-
giaforrásból” című 
pályázati konstrukció keretén belül 
– 100 %-os intenzitású támogatás 
mellett - napelemes rendszert épít-
sen ki, azzal, hogy a napelemek az 
ingatlan északi homlokzatára nem 
helyezhetők el.

- megbízta a polgármestert, 
hogy csak abban az esetben járuljon 
hozzá, hogy az önkormányzat tulaj-

donában lévő Fonyód, Fő u 19. „B” 
épületen a Magyar Telekom Nyrt. az 
előterjesztéshez csatolt irat szerint 
mikrohullámú antennát helyezzen 
el, amennyiben a szolgáltató, vagy 
a szolgáltatást igénybe vevő az ön-
kormányzat részére megfelelő ellen-
szolgáltatást nyújt.

- megállapította az előterjesz-
tés mellékletét képező tartalommal 
a saját bevételei, valamint az adós-
ságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fi zetési kötelezettségeinek a költség-
vetési évet követő három évre vár-
ható összegét 

- elfogadta a Rendőrkapitány-
ság 2012. évről szóló beszámolóját 

Fonyód Város közbiztonságának 
helyzetéről, a közbiztonság ér-
dekében tett intézkedésekről és az 
ezzel kapcsolatos feladatokról.

A fonyódi Rendőrkapitány-
ság a következő telefonszámon 
hívható a nap 24 órájában, +36 
20 4614-248, amennyiben Fo-
nyódon megtörtént „esemény” 
miatt szeretné őket értesíteni.

> >  >



a Fonyód város közigazgatási területén helyi 
menetrendszerinti autóbuszos személyszál-
lítási tevékenység végzésére kiírt pályázatot, 
mivel a benyújtási határidőig nem érkezett ér-
vényes ajánlat.

Módosította a Kapos Volán Zrt-vel megkötött köz-
szolgáltatási szerződést, olyan módon, hogy a szerződés 
időbeli hatálya 2014. december 31. napjáig áll fenn, az 
előterjesztéshez csatolt tartalommal.

- kinyilvánította azon szándékát, hogy 2013. ápri-
lis 01-i hatállyal létrehozza a „Fonyód Konyha Kft.”–t. 

- elfogadta a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdál-
kodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítá-
sát.

- létre hozott a civil szervezetek, civil szerveződé-
sek, magánszemélyek támogatás iránti kérelmének elbí-
rálására ideiglenes bizottságot, melyet döntési jogkörrel 
ruházott fel.

- elfogadta a Fonyód Város Önkormányzatának 
2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.

Fonyód szerdán (február 27-én) írta alá a kor-
mányzat képviselőivel az adósságrendezéséről 
szóló megállapodást, amelynek értelmében a 
városunk 935 millió forintos (735 kötvény+200 
folyószámla) adósságának 60 százalékát vállal-
ja át a kormány, azaz 561 millió forintot, és ezzel 
a település kamatterhe is csökken, negyedére 
– tájékoztatott a polgármester.

Fonyód 2006-ban, Somogy megye legeladósodot-
tabb településeként 1,5 milliárd forintos adósságot örö-
költ, amit az idei évre sikerült 935 millió forintra csök-
kentenie.

A testület következő rendes ülése március 28-án, 
csütörtökön lesz a városháza tanácstermében. A tes-
tületi ülés anyaga megtekinthető a www. fonyod.hu 
weboldalon.
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Közélet
      - elfogadta a Fonyódi Turisztikai Egyesület 

2012. évi tevékenységéről, valamint a 2012. évi Önkor-
mányzati támogatás felhasználásáról készült beszámo-
lóját.

- elfogadta a Petőfi  Sport Egyesület 2012. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolóját. 

- elfogadta a szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló önkormányzati rendeletének módosítását a követ-
kező változtatásokkal, hogy:

- az étel igénybevétel helyére történő szállítási díja 
egységesen 115-Ft/ fő/ ellátási nap

- az idősek nappali ellátása ( az 57000-Ft feletti jöve-
delműeknél) fi zetendő térítési díj 115-Ft/napra módo-
suljon.

- elfogadta a közterület-használat, és a helyi köz-
út nem közlekedési célú igénybevételének szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet módosítását, azzal, hogy 
a rendelet táblázata egészüljön ki egy ” L” oszloppal és a 
„K” oszlop is módosuljon az alábbiak szerint.

- elfogadta a Fonyódi Kulturális Intézmények át-
alakítására az csatolt javaslatot.

Felkérte a Fonyódi Kulturális Intézmények megbí-
zott vezetőjét, hogy az átalakítással kapcsolatos iratokat 
készítse el és terjessze be a Képviselő-testület 2013. áp-
rilis havi ülésére.

- elfogadta a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 
Pedagógiai Programját, Házirendjét, Munka-
tervét az előterjesztésben foglaltak szerint.

- elfogadta a Fonyódi Piac 2012. évi mű-
ködéséről szóló beszámolót.

- nem kívánta további három évvel, 
2024. december 31-ig a Telenor Magyaror-
szág Zrt-vel, a Fonyód Várhegyen lévő ingat-
lanon való terület bérlésére megkötött bérleti 
szerződés időbeli hatályát meghosszabbítani. 
A bérleti díj összege a jelenleg hatályos szer-
ződés alapján éves díjfi zetés mellett kerüljön 
érvényesítésre. 

- biztosította a 2013. évi költségvetésébe 
az épületenergetikával kapcsolatos pályázat 
során előírt 15 %-os, bruttó 86 089 091, Ft 
mértékű önerőt. 

- eredménytelennek nyilvánította 

A K L 

 1. 

 Szolgáltató tevékenység 
(100m2 alatti területfoglalás 
esetén) 

Szolgáltató tevékenység 
(100m2 és a feletti 
területfoglalás esetén) 

2.

Bélatelepi strand, Városi 
strand, Sándor-telepi 
strand, Árpád parti strand, 
Vigadó tér 

1000-Ft/m2/nap

5000-Ft/hó/m2

1000-Ft/m2/hét

5000.-Ft/m2/év

3.
Város-központ (a fenti 
strandokat kivéve) 

1000-Ft/m2/nap

5000-Ft/hó/m2

1000-Ft/m2/hét

5000-Ft/m2/év

4. Egyéb terület 
250-Ft/m2/nap
2500-Ft/hó/m2

250.-Ft/m2/hét

2500-Ft/m2/év

5.
A 3. mellékletben szerepl
térképen jelölt terület - - 

> >  >



don át, amire ráfejeltek még nyolc 
évet Gyurcsányék is.

Aztán olyan egykori, gyerme-
kek által feljegyzett naplókat és 
könyveket említett és adott közre, 
amelyek a forradalom igaz törté-
netéről és tisztaságáról szólnak. 
Szólt a parlament előtti sortűz 
ezer áldozatáról, az 1949-es sztá-
lini alkotmány sátáni lelkületéről, 
amelynek eltörlését még az Euró-
pai Unió is számon kérte rajtunk, Tóth Ilona aljas peréről és 
arról, hogy Kádár titkosította a forradalom sajtóját. – Hiába 
minden történelem- és jelenhamisítás, az igazság mindig kide-
rül, Mária országát nem lehet privatizálni, – fűzte hozzá.

Az est folyamán hallhattunk egykori harcos- és rabtársai 
verseiből, majd végezetül felolvasta egyik saját, reményt és 
hitet sugárzó költeményét. A zsúfoltságig megtelt teremben 
néma áhítat övezte Wittner Mária képviselőasszony megható, 
megemlékező előadását. Mezei István

Közélet
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2013. március15-én tegyétek ki házaitokra a zászlót!

Öltsétek ünneplőbe a lelketek a szür-
ke, télies hónapok és reménytelen évti-
zedek után, tűzzetek kokárdát gondoktól 
viseltes kabátotokra, mert ezen a napon 
a Márciusi Ifjakra, Petőfi re, Táncsicsra, 
a Nemzeti Dalra, Tizenkét Pontra, Kos-
suthra, Széchényire, Pákozdra, Isaszeg-
re, Ozorára, Damjanichra és Európát 
megrengető szabadságharcunkra emlé-
kezünk. De Világost, Aradot és Haynaut 
sem feledhetjük, és azt sem, hogy mind-
máig adósai vagyunk ’48 márciusának 
és a forradalom hőseinek. Mit kí-
vánt a magyar nemzet, mit köve-
teltek ők, és mi valósult meg belőle 
másfélszáz évre rá?

Az idegen csapatok remélhetően 
végleg kitakarodtak tőlünk, de gazda-
sági romokat és begyógyíthatatlan lelki 
sebeket hagytak maguk után. Ám az ide-
gen szívű, ártó szándékú nomenklatúra 
akár zöld vagy rózsaszínben, a globális 
érdekek helytartóiként még itt székel.

A sajtószabadság ürügyén a világ 
és a hazai liberálisok szellemi sze-
mete gáttalanul ömlik a tévé csator-
nákon, az éter hullámain és a sajtón át 
megfogyatkozott nemzetünkre.

A jobbágyfelszabadítás ugyan meg-
történt, de büszke, életerős parasztsá-
gunk eltűnt, először megtörte a téeszesí-
tés, majd megsemmisítette a kárpótlási 
jegyes földkoncentráció. Mára már ha-
talmas latifundiumok élén megzöldült 
vörös bárók pöffeszkednek. A vidéki 

ember nem tud, és nem is akar termelni, 
nemzedékek felejtettek el szántani, vet-
ni, jószágot nevelni, lumpenizálódtak. 
A szociálfeudalizmust nem egy polgári-
paraszti társadalom, hanem feudálkapi-
talizmus váltotta fel. Akié a föld, a gyár, 
az energia és a bank, azé a hatalom, a 
magyar kormány jelenleg élet-halál har-
cot „szabadságharcot” vív ezek vissza-
szerzéséért.

A törvény előtti 
egyenlőségről egymás között csak nevet-
ve beszélgetnek a most újra reaktivizált 
bírák, akiket a nemzetközi pénzlobby 
erőszakolt vissza a helyére, nehogy íté-
let szülessen az adócsaló milliárdosok, a 
profi tjukat külföldre menekítők, a kom-
munizmus alatt bűnöket elkövetők el-
len. A MNB bank igazgatójáról kiderült, 

hogy az IMF kihelyezett ipari kéme volt, 
hiába a feljelentés és a vizsgálat, ítélet és 
végrehajtás nem lesz. Így áll jelenleg a 
pénzügyek függetlensége.

Az Erdéllyel létrehozandó unió he-
lyett az ottani autonómia távolabb van a 
megvalósulástól, mint Ceaucesescu ide-
jében, a magyarverések a Felvidéken, a 
Délvidéken és Kárpát-Ukrajnában min-
dennaposak. Bizony nagy a szegénység. 
Ha nagyképű szociológusok közül venné 

valaki a fáradságot, és megkérdezni az 
ingyen levesért sorban állóktól, vagy 
a hidegben didergő hajléktalanoktól, 
hogy kik voltak közülük az egykori 
MSZMP tagjai, vagy felmenőik fa-
miliálisaik között akad e ilyen, azt 
hiszem, egy sem akadna. Tudni il-
lik, ők nemzedékekre és baráti kö-
reikre kiépítették az agyagi alapot és 

összeköttetési hálózatot, ilyen sajátos 
módon értelmezték az osztályharcot, ők 

az új öt-hat százalékos nobilitas, a nem-
zet.

Szép és felemelő dolog emlékezni 
1848 tavaszára, azokra a dicsőséges 
napokra, de az akkoriak küzdelme nem 
ért célhoz máig. A teljes függetlenség és 
a valós polgárosodás mind máig elma-
radt, a csendes, de egyáltalában nem 
vértelen forradalom folytatódik.

Tegyétek ki a zászlót a házaitokra, 
tűzzétek ki a kokárdát, készüljetek az 
ünnep utáni harcos hétköznapokra!

Mezei István

Február 26 -án emlékeztek meg Fonyódon immár ötödik al-
kalommal a kommunizmus áldozataira, amelyet Hidvégi József 
polgármester nyitott meg. Bevezetőjében elmondta, hogy a hu-
szonegy éves forradalmárt 1957 júliusában letartóztatták, majd 
egy évre rá halálra ítélték a legsúlyosabb közbűncselekményes 
vádak alapján, majd életfogytiglanra változtatták az ítéletet. 
1970-ben szabadult nemzetközi nyomásra, 1991-ben a Magyar 
Köztársaság Nagykeresztjének kitüntetésében részesült.

Wittner Mária felidézte a 2000. július 13 -án a parlament-
ben elhangzott vádbeszédét, az ÁVH rémtetteiről, a sortüzekről, 
a koncepciós perekről, az akasztásokról, a 298-as és a 301-es 
parcella tömegsírjairól, a hatmillió meg nem született magyar-
ról, Recskről, a gulágok borzalmairól, az elvtelen paktumokról 
és az egyre jobban pöffeszkedő vörös kapitalistákról szólt, mert 
a nemzetközi tőke már a nyolcvanas évektől szövetségre lépett 
a magyarság ellen.

- Nem volt, és nincs gyűlölet bennem, de ki kell mondani az 
igazságot, és addig nem lesz rendszerváltás, amíg a szocialis-
táknak álcázott erkölcsi hullák ott ülhetnek a parlamentben, és 
hazudoznak. A magyarság csak hazugságot hallott fél évszáza-

A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Wittner Mária elõadása a gimnázium kis elõadótermében
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Sikeres TDM-pályázat 
– újabb ötvenmillió forint támogatás

A Fonyódi Turisz-
tikai Egyesület, mint 
helyi TDM-szervezet 
is sikerrel szerepelt 
a helyi és térségi tu-
risztikai desztinációs 
menedzsment szer-
vezetek fejlesztésére 

kiírt pályázaton. Az öt éve alakult egyesü-
let eddigi legnagyobb sikereként könyvel-
hető el, hogy a Dél-Dunántúli Regionális 
Operatív Program Irányító Hatóság a fej-
lesztési elképzeléseket szinte 100%-ban 
támogatásra érdemesnek ítélte. A 49 830 
000 forint felhasználása mellé 15% önrészt 
kellett vállalni, amelynek nagy részét Fo-
nyód Város Önkormányzata biztosítja. Így 
a fejlesztések mindegy 58 000 000 forint 
értékben valósulnak meg az elkövetkezen-
dő két évben.

A Fonyódi Turisztikai Egyesület pá-
lyázatában két, építéssel járó projektelem 
szerepel. A tervek szerint új turisztikai in-
formációs pont kerül kialakításra a Dísz 
téren, így egy könnyen megközelíthető és 
messziről jól észrevehető helyen jutnak 
hozzá hamarosan a turisták az őket érdeklő 
információkhoz. Ezt az irodát ajándékbolt-

tal egészítik ki, ahol színvonalas fonyódi és 
balatoni ajándéktárgyakat, emléktárgya-
kat, képeslapot és helyi kézművesek, ter-
melők remekeit vásárolhatják majd meg a 
betérők.

A Vigadó téren található, jelenlegi tour-
inform iroda átépítés után új funkciót kap. 
Kerékpáros információs, szervíz és pihenő 
pont kerül kialakításra a Balatoni Brin-
gakörúton kerekezők jobb kiszolgálása 
érdekében, illetve kapcsolódva a Balaton 
egyik legnagyobb forgalmú, Fonyód-Bada-
csony közötti hajózási útvonalához, ame-
lyen a kerékpáros turistaforgalom is egyre 
jelentősebb.

A projekt megvalósítása során har-
madik helyszínként a Bélatelepi Strand 
jelenik meg. Itt építési beruházást nem 
tervezünk – a Fonyódi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofi t Közhasznú 
Kft. szintén a közelmúltban nyert pályázati 
támogatásból fogja újjávarázsolni és bőví-
teni a bélatelepi kishajó kikötőt és annak 
környékét. Ehhez a fejlesztéshez kapcsoló-
dóan, arra épülve tervezzük egy vízisport-
eszköz kölcsönző kialakítását a jövő évtől, 
amellyel Fonyód vonzerejét kívánjuk nö-
velni az aktív időtöltést kedvelők körében.

A támogatás lehetővé teszi, hogy több, 
mint tíz millió forintot fordítsunk város-
marketingre, melynek során meg fog újul-
ni városunk honlapja, számos turisztikai 
kiadványt készítünk, részt veszünk a bel-
földi idegenforgalmi kiállításokon és mé-
diamegjelenéseket szervezünk.

A két éves projekt ideje alatt célunk, 
hogy Fonyód egy átgondoltan fejlődő, min-
den évszakban vonzó, számos programle-
hetőséget kínáló, vendégszerető turisztikai 
desztinációvá váljon. A pályázat egyik fő 
célja továbbá az, hogy elkészüljön egy tu-
risztikai fejlesztési stratégia is, megalapoz-
va a későbbi fejlesztések irányát és célját. 
Egyesületünk továbbá eleget tesz ama el-
várásnak, hogy az általa létrehozott és üze-
meltetett szolgáltatóegységek bevételének 
köszönhetően önfenntartó és hatékonyan 
működő civil szervezetté nője ki magát.

Soltész Berta idegenforgalmi menedzser

Fonyódi Turisztikai Egyesület 

A múlt év második felében mi, fo-
nyódi, és balatonfenyvesi reformátusok 
azzal a kéréssel fordultunk a Dunántúli 
Református Egyházkerület vezetőségé-
hez, hogy támogatást nyerjünk egy új 
missziói egyházközség megszervezésé-
hez. A jelenlegi területi felosztás a hábo-
rút követően az elmúlt politikai rendszer 
idején alakult ki. A „Balaton-Déli Misszi-
ói Egyházközség”, – mely Balatonlellétől 
Baltonszentgyörgyig terjed, Ordacsehit, 
Lengyeltótit, Baráti hegyet, is magában 
foglalja- lelkészi teendőit áldozatos, ne-
héz munkával egy személyben Szabó Le-
vente Tiszteletes úr látja el. Ezért is ért-
hető, hogy a Püspök úr örömmel fogadta 
felvetésünket, és biztosított minket 
arról, hogy a Kerület mindent megtesz 
az ügy érdekében. A 2012. novem-
berében Pápán történt találkozásunk-
kor felmerült annak gondolata, hogy a 
cél érdekében ingatlant vásárolna az 
Egyházkerület. 

A magunk részéről kifejeztük azt a 
szándékot, hogy a gyülekezetek tagjai 
szaktudásuk, munkájuk felajánlásával 
részt vállalnának az esetleg megvásár-

lásra kerülő ingatlan átalakítási, felújítá-
si munkáiban.

Ezúton is kérjük azoknak a szak-
embereknek jószívű felajánlását, akik a 
reménység szerint az egyház birtokába 
kerülő épületen a szükséges átalakítási, 
illetve felújítási munkákban részt tudná-
nak vállalni. A címben említett épületről 
van szó! Köztudottan sokan kötődnek 
hozzá, s számukra sem érdektelen, hogy 
a továbbiakban milyen célra történne an-
nak felhasználása.

A felajánlások igen nagy mértékben 
megnövelhetnék a gyülekezet „saját ere-
jének” arányát, mellyel kivívhatnánk az 
Egyházkerület elismerését, aki ezért na-

gyobb bizalommal támogatná célunkat, s 
ne feledkezzünk meg arról sem, hogy mi-
lyen örömet fog okozni mindnyájunknak 
a közösen végzett munka sikere.

Természetesen lesz lehetősége a 
munkák támogatására annak is, akinek 
saját szaktudásával, kétkezi munkájával 
nem áll módjában közvetlenül részt ven-
ni az épület céljaink szerinti átalakításá-
ban. Tervezünk nyitni egy bankszámlát, 
melyen a missziói egyházközség indítá-
sára szánt adományokat, pénzösszegeket 
gyűjtjük majd. 

 1936-ban Templomot építettek a he-
lyi protestánsok. Ennyi év elteltével most 
érezzük szükségét annak, hogy a továb-

biakban helyben lakó lelkész lássa el 
a terület lelkigondozását. Ily módon 
Balatonlelle, és Boglár a továbbiak-
ban mint önálló társ-egyházközség 
élne tovább.

A felajánlásokat lehet jelezni 
Ellenberger József egyházközsé-
gi gondnoknál. (20/916-5034; 
fon473@citromail.hu)

A Balaton – Déli Missziói 

Egyházközség Presbitériuma.

Református tervek Fonyódon. Avagy mi lesz a „kis ovival”?
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Ön, kedves olvasó, az elkövetkezendő időszakban sokszor és sok helyen fog találkozni ezzel a logóval:

Indul a Zöld Balaton-kampány

A környezetvédelemről, kicsit másként

Napjainkban divatos a környezetvédelemről beszélni. Úton-útfélen olvashatunk a megújuló energiákról, a fogyó olaj- és vízkész-
letekről vagy a mindent beborító csomagolóanyagokról.  Ugyanakkor a helyzet az, hogy az ezekkel a problémákkal kapcsolatos üze-
netek csak legritkább esetben érnek célba: vagy a bulvártéma felületes szintjén maradnak, vagy az átlagember számára érthetetlen 
tudományos köntösbe bugyolálva tálalják őket. Pedig fontos dolgokról van szó, hiszen van-e a fontosabb, mint a jövőnk.

Mi konkrét ötletekkel segítünk majd abban, hogy a lakókörnyezetében mindenki „zöld” lehessen, úgy kímélje a környezetét, hogy 
úgy érezze, tett valamit a régió és a világ jövőjéért, mindezt úgy, hogy alkalmanként a pénztárcája is vastagabb marad.  

Mondunk néhány példát. Egy hazai ingatlan az ausztriai átlaghoz képest 2,5-szer több energiát használ fel. A nap-, szél-, és a bio-
massza használatával nagyban csökkenthető a környezetszennyezés, illetve függetlenedni lehet az egyre drágább fűtési rendszertől. 
Minden család számára található alternatív megoldás, legyen az az új ház építése, ahol megfelelő tájolással, néhány üvegfelületet 
beépítve hasznosítsuk a napenergiát, hiszen nappal az üveg „csapdába” ejti a napsugarakat. De nemcsak nagyban lehet gondolkodni: 
a napenergia felhasználásának egyik legegyszerűbb formája a feketére festett hordó, amit kertünkben könnyedén felállíthatunk, és 
mivel a fekete szín jobban elnyeli a napsugarakat, így a tartályban lévő víz felmelegszik, s kerti tusolásra, fürdésre használhatjuk.

A régiónk szempontjából ugyancsak fontos és egyre nagyobb jelentőségű, hogy mennyi ivóvizet takarítunk meg. Az esővíz ott 
hasznosul a legjobban, ahol leesik, parkokban, családi házak kertjében. Ha saját gyűjtőnk van, az abban gyűjtött vízzel akkor is lehet 
öntözni a kertet, amikor vízkorlátozás van érvényben. A napi vízfogyasztás csaknem felét a WC-öblítés, a mosás és az öntözés teszi 
ki. Ha valaki összegyűjti az esővizet, a kertes ház vízfogyasztása akár 64%-kal is csökkenthető. Ha takarékos WC, önzáró szelep és 
hasonlók segítségével takarékoskodunk, ez az arány csupán 24%. Megéri tehát megfogadni néhány praktikus tanácsot.

Az élelmiszer-csomagolóanyagok is nagy bajkeverők. Minden olyan anyagból, ami érintkezik az élelmiszerekkel akár egészségká-
rosító anyagok is kioldódhatnak ki, ez pedig veszélyt jelent a vásárló egészségére. A csomagolóanyagok a környezetre is nagyon ká-
rosak; az összes hulladékon belük ezeknek van a legnagyobb arányuk. Ám táplálkozásunk is lehet „zöld” és természetesen nem úgy, 
hogy csak zöldséget eszünk. Fogyasszunk olyan alapanyagokból készült ételeket, amelyet helyben vagy a közvetlen környezetünkben 
állítottak elő. Ezek a friss élelmiszerek lehetnek zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, húsfélék, és nincs szükségük csomagoló anyag-
ra, hiszen nem a világ másik tájáról szállították őket Magyarországra, nincs bennük tartósítószer sem, hogy kibírják a hosszú szállítási 
utat. Egészségesebbek, de segítik, hogy a helyi termelők megéljenek a munkájukból.

Minderre később részletesen is visszatérünk.

(A kampány a „Zöld-Balaton – Térségi komplex kampány megvalósítása a Balaton-parton, KEOP – 6.1.0/B/09-11” pályázat segítségével 
valósul meg.)

A logó annak a Zöld Balaton nevű, 12 hónapig tartó kampánynak a szimbóluma, amely 2013 februárjában indult azért, hogy a 
régió – hivatalosan fogalmazva - „egy magasabb környezeti tudatossági szintre lépjen”.

Nem kell megijedni, a kampány során ön nem elvont elméletekkel és tudományos tanulmányokkal találkozik majd az újságokban, 
rádióban, interneten és egyéb helyeken, hanem olyan információkkal, melyek közvetve vagy közvetlenül, de befolyásolják a régió, 
így az Ön életét is. Olyanokra gondolunk, mint a megújuló energiák otthoni lehetőségei, a takarékos vízhasználat vagy a csomago-
lóanyagokra való odafi gyelés.

Kérjük, kísérje fi gyelemmel ezt az izgalmas kezdeményezést, sőt, arra biztatjuk, hogy kapcsolódjon be. Majd megmondjuk, hogyan 
lehetséges ez, és garantáljuk, hogy nem bánja meg. 

A kampány eseményei és részletei folyamatosan nyomon követhetők lesznek a www.zold-balaton.hu weboldalon. 
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Programok március 14-től április 5-ig

18.  hétfő 21.  csütörtök

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 (Hu-
nyadi János u. 3.); Könyvtár (Szent István u. 

29.) Művészeti Iskola (Bartók Béla u. 22.)

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

14.  csütörtök 22.  péntek

18:00
Feng Shui Galéria

Dr. Mátyás István

Fonyód ezoterikus 

jegyzőjének előadása

16:30
Fonyódi Könyvtár

Úti-Élmény-Beszámoló 

Peru –Dobány Lídia 

előadása

Április 11.  csütörtökÁprilis 8.  hétfő

18:00
Feng Shui Galéria

R. Kárpáti Péter be-

szélget Bálint György 

kertészmérnökkel

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

Nagyböjtben péntekenként 17 
órától keresztutat imádkozunk a 
templomban, utána szentmise

Gyerekmise:szombaton az esti 
szentmisék, a következő napokon: 
április 13. Szeretettel várjuk a kisgyer-
mekes családokat!

•

•
•

•

15.  péntek

Nemzeti ünnep
17:00 

Gimnázium aula 
Ünnepi műsor

18:30

Fáklyás felvonulás

10:00 óvodások       14:00 iskolások
Balaton Kollégium

XIV. „Hol volt, hol nem volt…”

kistérségi népmesemondó verseny óvodás 

(nagycsoportos) és alsó tagozatos tanulók részére

29.  péntek28.  csütörtök23.  szombat 27.  szerda

13:00
Fonyódi Könyvtár

Húsvéti kézműves 

foglalkozás felnőt-

teknek Részvételi díj: 

400 Forint

15:00
Fonyódi Múzeum

Józsa Judit keramikus

Mesék c. kiállítása

18:00
Gimnázium aula

 

Tavaszköszöntő 
koncert a zeneisko-

la tanárai és diákjai 

közreműködésével

14:00-17:00
Fonyódi Könyvtár

Kézműves foglalkozás 

gyerekeknek- Húsvéti 

készülődés Részvételi 

díj: 300 Forint

18:00
Feng Shui Galéria

Kovácsné Ékes Edit 

művésztanár

kiállítása

10:00
Magyar Bálint Ált. Isk. tornaterem

Szegedi Miniszínház előadása gyerekeknek

Robber rabló megjavul című mesejáték

16:30
Fonyódi Könyvtár

Krumplihéjpite Irodalmi Társaság

Fonyód és a versek – Beszélgetés Bejczi Edittel

március 10-én 14:00-kor
március 24-én Virágvasánap, 
14:00-kor
március 29-én Nagypénteken 
14:00-kor, Úrvacsorával
március 31-én Húsvét első nap-
ján, 14:00-kor, Úrvacsorával.
április 14-én 14:00-kor

Minden számontartott, és 
leendő testvérünket is szeretet-
tel hívjuk a fenti alkalmakra!

•
•

•

•

•

március 17. vasárnap 9:30 úrva-
csorás istentisztelet
március 31. Húsvét vasárnap 9:30 
ünnepi úrvacsorás istentisztelet
április 7. vasárnap 9:30 istentisz-
telet

A protestáns templomban, 
Fonyód József u. 11.

Áprilisi Protestáns Kulturális Est  
április 7-én, csütörtökön 18 órakor 
Dr. Fabinyi Tamás evangélikus 
püspök Júdás evangéliuma
Házi bibliaóra április 17-én 16 óra-
kor Schmidt Zoltánnénál (Alsó-
bélatelep István király u. 5. )

•

•

•

•

•
*Zenés áhitat* Márc. 22. péntek 
16.00 óra Plébániatemplom



Márciusi virág
Rohant a tohonya tél, 
a tavasz égette a talpát
Az éltes Nap felhők hátára tüzet rak
Kikelet virága sarjad a réten, árva
Az esőt is állva a szivárványt várja
De álnok keleti felhők sötét vihart 
hoznak
Jövevény szelek a réten sarlóznak
Szirmait bontó tavaszi virág, akit nem 
szeretett az a világ
Nem titkolt semmit, virágzott volna 
ha hagyják
Titka csak azért maradt, mert 
megérteni nem akarták
Az emlékezés és az igazság kézenfog-
va járnak
Virágot sárba taposni, aljas tette 
bármely világnak
Tavasz most is lesz, százhatvanöt 
év múlva
Ne felejtsd, a virág miért született... 
és halt meg újra!
                                             

Kovács József
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Reméljük hamarosan tény-
leg itt a kikelet, mert a fonyó-
diak március második napján 
elköszöntek a hideg, barátság-
talan téltől. 

A Sportcsarnoktól felnőt-
tek, gyerekek kísérték kerep-
lőkkel, zörgőkkel a busó felvo-
nulókat a Vigadó térre ahol a 
napsütésben jó volt találkozni a 
programot váró ismerősökkel, 
barátokkal.

A mohácsi busók jelmezes 
tánca után elégettük a kiszebábot, amelyre a tavalyihoz 
hasonlóan ismét feltűztük gondűző céduláinkat, a tűzzel 
jelképesen megszabadultunk rosszkedvünktől, a betegsé-
gektől is.

A műsor után a rendezők zsíros kenyérrel, pogácsával, 
teával és forralt borral várták a résztvevőket.

Óh Zsoltot sokan ismerik, biztosan 
sokan is kedvelik, hisz közel százan 
jelentek meg a kiállításán. Szívesen 
hallgattuk volna Zsoltot, ahogy képe-
iről, a fotózáshoz fűződő érzelmeiről 
beszél, az első negyven percben azon-
ban Balassi Bálintról kaptunk kimerítő 
irodalomórát. Mindez az elmúlt Bálint 
nap kapcsán került megrendezésre, 
válaszul az Amerikából átvett Valen-
tin-napra.

Lehel László alpolgármester egyben 
barátja méltatta a fotóst. Így megtud-
tuk, hogy kiállítónk Fonyódon él szüle-
tése óta, általános iskolai tanulmánya-
it itt végezte, Veszprémben vegyipari 
középiskolába járt, Dunaújvárosban 
kohómérnöki diplomát szerzett. Fotós 
tudását autodidakta módon sajátította 
el, elmondása szerint általában a ké-
pek vannak rá nagy hatással, mint a 
művészek.

2003-ban a Gösser természetfo-
tó pályázatán harmadik helyezést ért 
el, ez adott egy kezdeti lökést ahhoz, 

Balaton
Megrian a Balaton,
felkeltették álmából

ropog, pattog a tó jege
jégpáncélját összezúzza,

egyre kisebb a bunda rajta
jön a tavasz ideje

vajon lesz elég vize?
A nap hevével birkózik
jégtorlasz a mólónál,

egyre kisebbnek látszik,
északi szél fújta oda

a déli nap elolvassza,
mindezt a dombról lehet látni

átlátni a túlsó partra,
Badacsonynak vonulata
őt szépen koszorúzza!

                                - Bej -

Éledj tavasz!
A Fonyódi Kulturális Intézmények második télbúcsúztató rendezvénye

hogy kicsit komolyabban kezdjen 
el foglalkozni a fotózással. Fotós 
társaival közös kiállítása volt Bu-
dapesten, Balatonszemesen.

Fényképezőgépén keresztül 
megsejtet valamit abból a csodá-
ból, amit hétköznapjainkban eset-
leg nem láthatunk, nem veszünk 
észre. A Balatonra, Fonyódra 

rendkívül jellemző a hangulatok soka-
sága, a színkavalkád. Mindezt a fotós 
jótékonyan ki is használja, a képein ál-
talában ezt egy-egy idilli szemszögből 
mutatja meg. 

 Zsolt a szó egyszerű, de nemes ér-
telmében vett jó fotós, mindig feltűnik 
egy-egy újabb képe, amivel meglep, 
elkápráztat minket, a rácsodálkozás 
érzését kelti.  Remélem a képei az in-
ternet segítségével eljutnak azokhoz 
is, akik elfelejtették már, hogy milyen 
gyönyörű, látványban gazdag helyen 
élnek.    

Kiállítása március 8-ig megtekint-
hető a Múzeumban, ne szalasszák el!

Láng Edit

A mohácsi busók és sokác lányok első alkalommal jár-
tak itt, kedvesek, közvetlenek voltak, az emberek szeretet-
teli, kíváncsi pillantása követte őket.

Úgy gondolom, hogy tél végi, hagyománnyá kerekedő 
programnak voltunk a részesei, jó vissza gondolni rá...

Láng Edit

Közélet, kultúra

Ahogy én látom
         Óh Zsolt fotókiállítása a Múzeumban



Nők, ékszerek...

együttese az 1950-1960-as évek klasszikus 
jazz válogatásával szórakoztatta a közön-
séget. Sárközi Ferenc, (szintetizátor) Ifj. 
Sárközi Ferenc (szaxofon, klarinét) és Gás-
pár Sándor (ének) a kor sajátosságait meg-
tartva dolgozták át a számokat picit a saját 
szájuk íze szerint. 

Régi standard számokat adtak elő új 
köntösben például Duke Ellingtontól, Ray 
Charlestól, Frank Sinatratól. Az előadás 
színvonalát, emelte az is, hogy előadóink 
nem felejtették el a szerzemények pár fon-
tos jellemzőit is megemlíteni. 

A válogatásból nekem a legjobban a 
brazil könnyűzene egyik standardja tetszett 
a The Girl From Ipanema. (Az ipanemai 
lány) A történetét nem ismertem, de a han-
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     Igyon egy kávét... talk show  Joshi Bharat a Galériában

Ráérős téli szombat délután volt, az utcák elnéptelenedtek. A könyvtárban gyülekeztünk kéz-
műves foglalkozásra, drótékszer készítés volt meghirdetve. A téli hideg ellenére nagyon sokan 
akartuk megtanulni ezt a szép művészetet, legalábbis az alapokat.

Darvas Diána volt a tanítónk, mint kiderült ő volt legjobban meglepve népes táborunkon. A 
végeredmény csodálatos, nem is olyan nagy ördöngösség megtanulni. Nagyon jó hangulatban telt 
a délután, az elkészült köves ékszerekkel teleaggattuk magunkat. Amint a mellékelt kép bizonyít-
ja, nem volt alaptalan Dia dicsérete. Kértük, hogy legyen folytatása ennek a szép oktatásnak. 

Ismét szép példája volt a közös időtöltésnek- tudásunk bővítésének. Köszönet a szervezésért, 
várjuk a következő foglalkozást. Jani Józsefné

Bevallom töredelmesen, hogy keveset 
hallgatok zenét, és jobbára azt sem tudato-
san pedig a világon rengetegféle stílus van, 
azt is érzékelem, hogy az új zenei irányza-
tok elnyomják a régieket. 

Diákkoromban határozott rock-rajongó 
voltam. Mostanság csak azt hallgatom, ami 
a rádióból jön, egy-egy jó szám főzés köz-
ben még munka után is kifejezetten feldob, 
felpörgeti a konyhai tevékenységem. Ezen 
az igényen változtatnom kellene, már csak 
azért is, hogy a gyermekem majd muzikális 
legyen, a zene formálja a szívét, lelkét.

Olykor azért akad egy-egy zenei est, 
ahol ezt a hiányt sikerül enyhíteni. A leg-
utóbbi ilyen alkalom a  Galériában volt, 
ahol a Free Jazz Band három tagjából álló 

Joshi Bharat-ra származása, személyi-
sége miatt voltam kíváncsi, bár a televízi-
óban nem fi gyeltem beszélgetős műsorait. 
Érdekelt, hogy lát minket magyarokat, ho-
gyan gondolkodik az az ember, aki az egyik 
legősibb magaskultúrából jött. 

India a maga szélsőségeivel, egzoti-
kumaival amúgy is felkavarja azt, aki erre 
fogékony. 

Joshi Bharat 25 évesen hagyta el szülő-
hazáját, többet szeretett volna elérni, mint, 
ami Indiában jutott volna neki. Színész sze-
retett volna lenni. Nem akart asztrológiával 
foglalkozni, utazni vágyott. Egy bábelőadá-
son valakit helyettesítve jutott el Európába, 
immár 30 éve él Magyarországon. 

„Ha apám még élne, akkor most otthon 
egy bankban ügyintéző lennék.” – mondta. 
A hangsúlyból érezhető volt, hogy az, ami 
itt adatott neki, azzal elégedettebb.

Beszélgetőtársa kérdéseire válaszolva 
fi noman érzékeltette a két kultúra közti 
különbséget, jó alkalom volt arra, hogy mé-
lyen magunkba nézzünk: 

„Nem az a baj, ha hibázol, hiszen a hi-
bák, azért vannak, hogy fejlődj. A baj akkor 
van, ha azokat nem veszed komolyan, lin-
keskedsz.”

„Magyarországon kezdetben furcsa volt 
számomra a nők szabadossága, az alkohol-
fogyasztás. A nők jelenlétében elmondott 
csúnya viccek, káromkodások.”  

Mesélt édesanyja temetéséről, aki az 
élet velejárójaként fogadta el a halált. Ter-
mészetesnek vette. A rokonok énekelni 
kezdték édesanyja kedvenc szent dalait. 
Virágcsokrokat, koszorúkat hoztak, majd 
fehér ruhába öltöztették, elkísérték utolsó 
útjára, aminek a végén elhamvasztották a 
hagyományos indiai módon. Azt már csak 
messziről bírta végignézni, nem úgy mint 
testvérei.

Ott volt a szomorúság is, de nem a 
gyász, a kétségbeesés volt a döntő.

Joshi Bharát több példán is bemutatta, 
hogy Indiában is sokat változott a világ, a 
fogyasztói társadalom ott is kezdi bedarálni 
az erős középosztályt. Viszont a régi értékek 
helyét nem váltotta fel az új, hanem szépen 
elférnek egymás mellett, a lehetőség egyre 
több de a folytonosság jelen van az életük-
ben. Az emberekben a  vallás, a hit által él a 
tisztelet a szülők iránt.

„Nem szűnök meg indiai ember lenni, 
de van már egy magyar lelkem is, álmom-
ban, ha ritkán is emlékszem rá, attól félek, 
hogy elfelejtek magyarul. Számolás közben 
pedig néha átváltok a saját nyelvemre.” 
– így vallott magáról.

Az előadáson nem hangzott el, érdekes-
ségként viszont rábukkantam, hogy Joshi 
Bharat jelenlegi feleségével Fonyódon kö-
tött házasságot 1990-ben, itt ismerkedtek 
meg. 

Joshi Bharat minden szavában a nyu-
godtság terült szét, lelki fejlődéssel kap-
csolatos gondolatait reggelig hallgattuk 
volna... Láng Edit

gulatával megfogott.
Egy óra zenehallgatás után a teremből 

a nap összes feszültségétől feloldódva, ki-
simulva  indultunk haza. Érdemes igényes-
nek lenni a zenehallgatásban is. 

Láng Edit

A Free Jazz Band koncertje a Feng Shui Galériában 
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Könyvekről a könyvtárban – Pi élete

A Krumplihéjpite Irodalmi Társaság 
rendezésében Láng Edit és Ellenberger Il-
dikó mutatta be február 28 - án a spanyol 
származású amerikai író, Yann Martell Pi 
élete című regényét. A művet fi lmesítették 
meg a tajvani Ang Lee rendezésében. Ti-
zenegy kategóriában jelölték Oscar-díjra, 
ebből négyet nyert el.

Az egyszerre mesés, realisztikus, sőt na-
turalisztikus elemekben gazdag fi lozófi kus 
kalandregény egy indiai származású tizen-

A fonyódi Mátyás Király Gimnázium 
már sok kiállításnak adott otthont. Viszont 
2013. február 22-én, az iskola névadójának 
ünnepén, egy különleges megnyitónak le-
hettünk résztvevői, a Stamler-család közös 
kiállításának: Stamler Anna, Emma, Júlia, 
Lajos, Lili alkotásait csodálhattuk meg. A 
kiállítást pedig Stamler Ábel nyitotta meg. 
A családot és a vendégeket Bántó Zsuzsan-
na igazgatónő is köszöntötte.

A családi kiállítás ötlete korábbi. A So-
mogy Megyei Mátyás Király Gimnázium 50. 
évfordulóján (2011. november 25-én), Len-
gyel Zsüliett vezetésével, a diákjaink alko-
tásaiból szervezett kiállítást Stamler Lajos, 
volt fonyódi diák, a nagykanizsai Batthyány 
Lajos Gimnázium tanára nyitotta meg. Ezt 
a kiállítást később megcsodálhatták a nagy-
kanizsai diákok is Stamler Lajos jóvoltából. 
Lajos és Zsüliett barátsága több mint egy 
évtizeddel korábban kezdődött. (Egy alko-
tói csoportba tartoznak, egy művésztelepre 
járnak.) Zsüliett adta a kiállításnak a Gén-
hiba címet, és a meghívót is ő tervezte.

Lajos, tanári munkája mellett, a képző-
művészet különböző területeivel foglalko-
zik: festéssel, grafi kával, fotózással, fi lme-
zéssel és szobrászattal. Véleményem szerint 
ő az összekötő kapocs: összefogja, irányítja 
a kis családi alkotó csapatot. Anna, Emma, 
Lili a lányai. Júlia és Ábel öccsének gyer-
mekei.

Anna, Lajos legidősebb lánya, a Pécsi 
Tudományegyetem Művészeti Karán vég-

öt éves fi atalember csodálatos sorsfor-
dulóját meséli el egzotikus körülmények 
között. Pi Patel édesapja maharadzsa 
volt Indiában, és a család egy csodála-
tos állatkertet tartott fenn, ami a fi únak 
édeni gyermekkort ajándékozott. A csa-
lád elhatározta, hogy állatkertestől és 
mindenestől Kanadába költözik. Hajóra 
szálltak, de a Csendes-óceánon tengeri 
katasztrófát szenvedtek, minden és min-

denki odaveszett egy mentőcsónak és Pi ki-
vételével. A mentőcsónakban egy tigris, egy 
majom, egy zebra és egy hiéna is élve ma-
radt. Az ő furcsa társaságukban vette kez-
detét Pi kétszázhuszonhét napos sodródása 
az óceánon. Végignézte az állatok harcát, 
amelyből, a tigris kerül ki győztesen. A fi ú 
egy tutajt eszkábált, melyet a csónak után 
kötött. Így hánykolódtak a végtelen víztük-
rön, félelemmel telve, csodás és borzalmas 
kalandoktól, kimerültségtől és hallucináci-

óktól kísérve, a szűkös élelem-és vízkészlet-
tel a végzetük, vagy az élet felé.

Mozgósítani kellett minden lelki és fi zi-
kai energiáját, tapasztalatát. A tigrist meg-
szelídítette, sőt az a társává vált, kifürkész-
te az óceán adta lehetőségeket. Többször 
összeomlott, de mindig újra kezdte a harcot 
és a kamaszból férfi vá érett, végül Mexikó 
partjainál vergődtek szárazföldre.

A túlélés örömét megkeserítő fricska, 
hogy a már-már barátjának tekintett tigris 
rá sem nézve vette be magát a dzsungelbe. 

A kórházban biztosítási ügynökök ke-
resték fel, kiknek többször elmesélte ka-
landját, de azok csak azt a hazug változatot 
hitték el neki, amelyben az állatokat emberi 
szereplőkkel helyettesítette be. Élni, túlélni 
érdemes, mert egyszeri és megismételhe-
tetlen. 

A fi lmváltozatot március 7- én vetítet-
ték le a fonyódi könyvtárban. 

Mezei István

Fotó: Adelmann István

zett 2011-ben. Jelenleg Angliában 
dolgozik, ezért nem tudott részt ven-
ni a megnyitón. A kiállított tárgyai 
között vannak festmények és szob-
rok is. (Ahogy Ábel hangsúlyozta, 
szándékosan nem adtak címeket a 
műalkotásoknak; a vendégeket, a 
kiállítás látogatóit nem akarták ezzel 
befolyásolni. )

Emma, Lili és Júlia egy korosz-
tályba tartoznak. Emma 10., Lili 11. 
osztályos Nagykanizsán, Júlia 11. 
osztályos Fonyódon. Emma öt-hat 
éve foglalkozik fotózással, fotós szeretne 
lenni. A kiállított ékszereket Lilivel együtt 
készítette, tavaly nyáron kezdtek el vele 
foglalkozni. Lili kiskora óta rajzol. 

Az ékszereken kívül grafi kái és tanul-
mányrajzai kerültek kiállításra. Két éve 
kezdett el tudatosan a művészeti pályára 
készülni, angol és rajz szakra szeretne jö-
vőre felvételizni. Az a vágya, hogy ezek a 
kreatív dolgok munka és szórakozás szint-
jén is megmaradjanak az életében. Júlia 
négy éve kezdett el fotózgatni. Eleinte még 
hobbi volt ez számára, de aztán több lett 
annál, a jövőben ezzel szeretne foglalkozni. 
Szívesen dolgozna magazinoknál, főleg di-
vatfotósként. Arra a kérdésre, hogy miért, 
azt válaszolta, hogy szeret megragadni egy- 
egy pillanatot, tekintetet, illetve azt, hogy 
milyen reakciókat lehet kihozni az embe-
rekből.

Ábel jelenleg az ELTE hallgatója. Mű-

vészet és egyéb humán tudományok terén 
is vizsgálódik; ír, fordít. Nyitó beszédében 
Hamvas Béla Metapoézisz című esszéjéből 
is elhangzott egy gondolat a művészettel 
kapcsolatban: „Abban, amit a művészet 
tesz, nemcsak van valami idealitás, hanem 
éppen mintha a tevékenység értelme ez az 
idealitás lenne.”

Számomra ez a kiállítás azonban nem 
csak a művészetről szólt. A mai világban 
ritkán látni ilyen szoros családi összetarto-
zást, kötődést. A család, a barátok, a meg-
hívott vendégek meghatódva nézték végig 
a kiállítás műalkotásait. Megrendítő volt 
hallgatni Ábel szavait, amikor egy családi 
történet kapcsán nagyapja emlékét is fel-
idézte.

További eredményes munkát kívánok 
a Stamler- családnak, és szívből remélem, 
hogy még lesz ilyen kiállítás a jövőben is.

Kereskai Zita

„Hat Stamler egy helyen…”



kodott, két elbűvölő hölgy személyében, Iván-
csics Ditta és Huber Lívia. Nekik szintén jár a 
köszönet!

Végül, de nem utolsó sorban nem hagyhat-
juk szó nélkül a tombolatárgyaink mennyiségét 
sem. Melyek biztosításáról vállalkozók, magán-
személyek, óvodai dolgozók és szülők egyaránt 
gondoskodtak, amit most szeretnénk nagyon 
megköszönni!

A remek vacsoráról sem feledkezhetünk el, amit 
ismét az óvoda konyha dolgozói állítottak elő. Köszönjük 
lányok!

A mulatozás majdnem hajnalhasadtáig tartott, mert 
ennyi segítőkész, támogató ember vesz minket körül, akik 
nélkül ez nem jöhetett volna létre. Ezúton mégegyszer kö-
szönjük mindenkinek a segítségét!

Továbbra is számítunk támogatásukra!

FONYÓDI ÓVODÁÉRT 
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Adószám: 18778469-1-14
Számlaszám: 10403930-39362296-00000000
  

Molnár Andrea
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Intézményi hírek

Fonyódi néptánc a Gimnáziumban
„…kurjantások zápora

dübörgő lábak verik a ritmust
verik verik

dübörgi már a föld is
a több ezer éves titkot…”

(Simon Ottó: Csujjogató a Karikás Frigyes Gimnázium néptáncosainak)

2013. február 12-én került megrendezésre a 
könyvtárban Fertői Pál „Néptánccsoportok a fo-
nyódi gimnáziumban” című előadására. Az intézmény 
nevében Varga István köszöntötte a megjelenteket: egykori 
kollégákat, volt diákokat, táncosokat, zenészeket, érdeklődő-
ket. 

Pali bácsi bevezetőjében rövid áttekintést adott a ma-
gyarországi néptánc-oktatás hagyományairól; arról, milyen 
hatások hogyan befolyásolták annak alakulását az elmúlt 
évtizedek alatt. Majd személyes szerepéről beszélt, az ön-
zetlen, sokrétű munkáról, amit segítőivel, Szabó Ivánnéval 
(néptánccsoport vezető), Dr. Havranek Lászlónéval (beta-

nító, szervező), Bakonyi Károllyal (zenekari vezető) 
és Tengerdi Győzővel (énektanár, zenész) végeztek 
hosszú éveken át. 

Ezután az 1985-1987 évek próbáinak, fellépése-
inek videóit láthattuk. Vetítés közben hallhattunk 
ennek a sajátos munkának a pedagógiai hatásairól 

is (közösségformálás, népi kultúra megismerése és 
szeretete, nemzetiségi tudat). A néptánccsoport a 
Keszthelyi Helikonon többször is arany minősítést 

kapott. A művészeti csoport nemcsak a gimnáziu-
mot, a várost, a megyét, többször az országot is mél-

tán képviselte különböző alkalmakon, bemutatókon, verse-
nyeken, rendezvényeken.  Az egyik legsikeresebb szereplés a 
bambergi előadássorozat volt, ahol háromszor tapsolta vissza 
a lelkes fellépőket a még lelkesebb közönség. 

Jó volt felidézni a közös munkát, a sikereket, az együtt át-
élt élményeket. 

Köszönjük ezt a tartalmas és szép délutánt!
Háncsné Slezák Zita

Idén 02. 02 –án került megrendezésre a 
már hagyománynak számító Óvodai Alapít-
ványi Bál. Szorgos kezek tucatjai segítettek 
a terem és a környezet megfelelő, ízléses 
kialakításában. Ügyes, kreatív Anyukák, 
óvodai dolgozók, segíteni akaró ismerősök, 
barátok személyében.

A hangulat megalapozásáról olyan ked-
ves fellépők gondoskodtak, mint az óvodai 
néptánccsoport Madarászné Proity Mari-
ann vezetésével, az Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékei Balázs Erik által betanított gyönyörű 
táncaival, aztán Györgyné Mara irányításával a hip-hop-
os lányok előadása, és nem utolsó sorban az Óvónőkből és 
Anyukákból álló Piszkos tizenkettő nevű formáció a count-
ry táncával. Köszönjük mindenkinek a kitartó munkáját és 
az igényes produkciókat!

Mindezek után indult az igazi szórakozás, amihez a 
talpalávalót a Vaklárma zenekar biztosította, azaz Móring 
József Attila, Berki Zoltán és a feleségeik személyében. 
Felajánlásként kaptuk tőlük ezt az estét, fi zetségként pedig 
a vendégek egész éjjel megtöltötték a táncparkettet! Kö-
szönjük a remek hangulatot és a kedves gesztust!

A jó hangulatról a zene mellett a remek büfé is gondos-

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az óvodai beiratkozás 

2013. április 8-án, hétfőn 8-17 óráig és 2013. április 9-én, kedden 8-17 óráig lesz.
A beiratkozás helye: Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 8640 Fonyód, Fő u. 25. Felelőse: Szántó Andrea intézményvezető

Óvodakötelesek mindazon kisgyermekek, akik 2013. 12.31-ig betöltik az ötödik életévüket, és még nem jártak óvodá-
ba. Beírathatók azon kisgyermekek, akik 2014. május 31-ig betöltik a harmadik életévüket. A beiratkozáshoz szükséges 
a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ száma.

Szántó Andrea intézményvezető

Óvodai Alapítványi Bál

Óvodai beiratkozás a 2013/14-es nevelési évre
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           Előzetes tájékoztatás 
           a 2013. szeptemberében iskolába lépő gyermekek szüleinek

2013. január 1-től a Palonai Magyar 
Bálint Általános Iskola fenntartója a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont egységes felvételi eljárást hirdetett 
meg az általa fenntartott vala mennyi 
közoktatási intézmény számára.

A beiratás időpontja valamennyi 
iskolában 2013. április 8-9. 8-18 óráig.

A Palonai Magyar Bálint Általános 
Iskola szíves fi gyelmébe ajánlja a szü-
lőknek azokat a kötelező feladatain túli 
lehetőségeit, amelyet a működtető Fo-
nyód Város Önkormányzata saját költ-
ségvetéséből fi nanszíroz.

Első évfolyamtól kezdődően ide-
gen nyelvet tanítunk. Választható az 

A „Magyar Bálint 
Általános Iskolá-
ért” Alapítvány  kö-
szöni  a kedves szülők-
nek és támogatóinak  

eddigi segítségét , hogy a gyermekek 
tanulmányi  munkájának ösztönzé-
sét, szabadidejük hasznos eltöltését 
segítették az adójuk 1%-ának fel-
ajánlásával.

Kérjük Önöket a továbbiakban is 
támogassák alapítványunkat!

MAGYAR BÁLINT ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószámunk: 18761779-1-14
Számlaszám: 

OTP 11743095-22174002 

angol vagy a német nyelv órarendi 
keretben. Ezen felül tanórán kívüli ke-
retben megvalósuló angol nyelvi fakul-
táció is választható, amely keretében 
napi rendszerességgel a mindennapi 
tevékenységek során (játék, foglal-
kozások….) használják is a tanult an-
gol nyelvet, illetve ezekben a délutáni 
órákban csak angol nyelven kommuni-
kálnak egymással és a pedagógussal. A 
beiratkozáskor kérem, jelezzék, hogy a 
felkínált lehetőségek közül melyekkel 
kívánnak élni.

Szeretettel várjuk iskolánkba lakó-
helyüktől függetlenül az érdeklődőket.

Makkos Csaba igazgató

Farsang 2013
Február 14-én a felsős, és febru-

ár 16-án az alsós farsangra került 
sor iskolánkban. A felsősök csopor-
tosan szerepeltek, az alsósok egyé-
nileg farsangoltak inkább.

A vidámság mind két rendezvé-
nyen biztosítva volt, és a tombola-
sorsolásokkal még csak fokozódott. 
A bál után mindenki úgy gondolta, 
hogy de kár, hogy vége lett, de vi-
gasztaljon mindenkit az a tudat, 
hogy jövőre is lesz farsang.

Képriport a IV. Fonyódi 
Kolbászfesztiválról

2013. február 8-án meg-
nyílott kolbászfesztiválon 
iskolánk két csapattal is kép-
viseltette magát: egy peda-
gógusokból és egy diákokból 
állóval. Beszéljenek az ott ké-
szült képek...

Állt a bál az iskolában

...avagy, újra szólt a muzsika a torna-
teremben

2013. február 12-én az ifjúsági bérlet 
keretében egy kis zenei ízelítőt kaptunk 
népszerű kórusművekből. Lehet érdekes 
egy mai gyereknek a kórusirodalom? Ha 
az 1995-ben alakult UniCum Laude ének-
együttes tolmácsolásában halljuk, akkor 
igen. Klasszikusoktól a mai könnyűzenei 
feldolgozásokig  terjedt a repertoár és a 
muzsika hangja minden fülhöz eljutott.

Koncert hat férfi hangra

Mi is ott voltunk...

Fotók:Váradi Gyula

Fotók:Váradi Gyula

Fotók:Váradi Gyula



MEGHÍVÓ

A Fonyódi Alapfokú Mûvészeti Iskola meghívja Önt és családját

TAVASZKÖSZÖNTŐ
HANGVERSENYÉRE

2013. március 27-én, szerdán 18 órára
a Mátyás Király Gimnázium aulájába

A koncerten pénzadományt gyüjtünk az iskolát támo-
gató alapítvány javára.

Intézményi hírek, Sport
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Február 4-én, Körzeti Diákolimpiai teremlabdarúgó torna 
került megrendezésre Marcaliban. A rendezvényen az I., II., III. 
korcsoport küzdelmeit kísérhettük nyomon. Mindhárom kor-
csoportban érdekelt volt a fonyódi iskola. A labdarúgó tornán 
első helyet elérő iskolák szerepelhetnek a megyei döntőben. 

Az első korcsoportban szereplő csapatok: Marcali, Böhönye, 
Balatonkeresztúr és Fonyód. Fonyód negyedik helyen végzett. 
Csapat tagjai: Németh Barna (betegsége miatt nem volt jelen), 
Németh Ákos, Biró Csongor, Rajkai Dávid, Nagy Zoltán Sza-
bolcs, Prorok Dániel. 

A második korcsoportban részt vett csapatok: Marcali, Bö-
hönye, Balatonkeresztúr, Balatonfenyves és Fonyód. Fonyód 
csapata a második helyen végzett. Csapat tagjai: György Kris-
tóf, Szántó Zsombor, Bedő Ákos, Juhász Csaba, Szabó Barna-
bás, Szabó Iván Benedek. 

A harmadik korcsoportban induló csapatok: Marcali, Vése és Fonyód. Fonyód itt is a második helyen végzett. Csapat 
tagjai: Illés Ákos, Sefcsik Dominik (betegség miatt nem volt jelen), Slezák Domonkos, Nagy Richárd, Kocsis Csaba, Rácz 
Milán, Kovács Koppány, György Kristóf, Szántó Zsombor, Bedő Ákos. 

Összességében eredményes tornát zártunk, igaz nem sikerült egy korcsoportot sem kvalifi kálni a megyei tornára. Gra-
tulálok a játékosoknak!

Kolozs László

Dr. Lénárt Ágota 2012-es londoni olimpiai élménybeszámolóját hallhattuk 
és láthattuk a fonyódi könyvtárban. 

Az előadás során elmesélte, hogy az olimpikonok tanácsadójaként, sok ér-
dekes és vicces történettel lett gazdagabb.

Az olimpia előtt mintegy harminc sportolóval foglalkozott, kiemelte, hogy 
mennyire fontos számukra a mentális felkészülés a verseny előtt. A beszélge-
tés végén a testnevelők és edzők személyes kérdéseire próbált irányadó, segítő 
válaszokat adni, ami megkönnyítheti a közös munkát az edzések során a gye-
rekekkel.

Reméljük a későbbiekben is megtisztel bennünket személyével és tudásá-
val. Köszönjük a lehetőséget!
Bővebben: http://hu.wikipedia.org/wiki/Sportpszichológia Muskó Zoltán

Fonyódi Alapfokú 
Művészeti Iskola  

Tisztelt Szülők, Támogatók!

Amennyiben módjukban áll magánszemélyként a Fo-
nyódi Alapfokú Művészeti Iskolát segíteni és támogatni, 
akkor kérjük ajánlják fel az adójuk 1 %-át a Balatoni Ze-
nész Közhasznú Alapítvány javára.

Az alapítvány adószáma: 19200662-1-14

Segítségüket köszönjük!

Körzeti teremlabdarúgás Marcaliban!

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

KERTÉPÍTÉS, füvesítés, fűnyirás, sövényvágás, vakondrács lerakása, 
öntözőberendezés kiépítése, díszburkolat/viacolor, fakivágás, gyep-
szellőztetés, gépi és kézi földmunka. Tel: 06/70/ 77 29 554

ELADÓ!  Fonyódon  1+2 szobás,2szintes  családi ház sürgősen eladó.
 Érd:3630-6990377

ELADÓ! Fonyódon 2 db építési telek  sürgősen eladó.
 Érd:30-699-0377

ELADÓ! /vagy pianinóra CSERÉLHETŐ/ jó állapotban lévő  DP501 
Digitális Pianinó /Hemingway/ mérete:1400X490x860mm.
Hangerő,hangszín,pedál/3/hangzás,billentyűzet /88/,metronóm, 
demo beállíthatók, MIDI funkciók Tel.:06-20-3243-526  

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 

TAVASZI KERTIGÉP AKCIÓ!
 

FŰNYÍRÓK, FŰKASZÁK, 

LÁNCFŰRÉSZEK, GYEPSZELLŐZTETŐK

 NAGY VÁLASZTÉKBAN A 

KERTBARÁTOK BOLTJÁBAN 
A BÉKE SORON!

NÉZZEN BE MERT MEGÉRI!

TEL:30/288-9020 

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. április 1-től induló Konyha Kft-hez 

várja pályázók jelentkezését
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI

álláshely betöltésére
Álláshely betöltéséhez szükséges feltételek:

Érettségi, Élelmezésben-, vendéglátásban szerzett gyakorlat, Fényképes önéletrajz, Iskolai végzettséget és gyakorlatot 

igazoló dokumentumok hiteles másolata.

Elbírálásnál előnyt jelent:

Kereskedelmi-, vendéglátói-, üzletvezetői képesítés, Vállalkozásban való jártasság, Gazdasági, pénzügyi ismeretek, 

Számítógép-kezelői ismeretek. 

Jelentkezési határidő: 2013. március 14. du. 16.00 óra
Jelentkezéseket postai úton Fonyód Város Polgármesteri Hivatal címére (8640 Fonyód, Fő u 19.), vagy a hivatal@fonyod.hu 

e-mailcímre lehet benyújtatni. További felvilágosítást Nagy Brigitta titkársági osztályvezetőtől kérhet a +36 85/562-995 vagy a 

+36 70/605-21-26 telefonszámokon, illetve a fenti e-mailcímen.
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A LOMTALANÍTÁSI HULLADÉK KIHELYEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 
            Fő utcától keletre 2013. április 13-14.                      
            Fő utca és a Fő utcától nyugatra 2013. április 20-21.

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

NYÁRI PLUSZ SZÁLLÍTÁS ZÖLD HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA

március 2013
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. január 1. napjától a hulladék-
szállítás díját nem az önkormányzat állapítja meg a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírása szerint.


