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Közélet

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

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

- elfogadta a képviselő-testü-
let SZMSZ-ének felülvizsgálatával 
kapcsolatos jegyzői előterjesztést és 
az abban foglalt tájékoztatót.

- megalkotta Fonyód Város 
településképi védelmi rendeletét. 

A rendelet célja a településkép védelmére, az épített örökség 
megőrzésére és formálására vonatkozó szempontok meghatáro-
zása, az építési tevékenységgel összefüggő szabályok tisztázása, 
az eljárási szabályok rögzítése.

- elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
szóló beszámolót, valamint a két 
ülés között végzett tevékenység-
ről szóló tájékoztatót.

- elfogadta a Fonyódi Mú-
zeumi és Helytörténeti Egyesü-
let 2012. évi munkályáról és a 
múzeum működéséről készült 
beszámolóját.

- elfogadta a  Fonyód Város 
Önkormányzat, a Fonyódi Kulturális Intézmények, a Fonyód-
Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ, a Fonyód Óvoda és 
Bölcsőde 2012. évi közbeszerzéseiről szóló beszámolót. 

- elfogadta a Fonyód Város Önkormányzatának, a Fonyódi 
Kulturális Intézmények, a Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgál-
tatási Központ, a Fonyód Óvoda és Bölcsőde, a Fonyódi Város-
fejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofi t Közhasznú Kft. 2013. 
évi Közbeszerzési Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tar-
talommal.

- elfogadta a Fonyód Város Önkormányzat Közbeszerzési 

szabályzatának módosítását 2013. április 1-i hatállyal.
- elfogadta a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemelte-

tési Nonprofi t Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal kö-
tött feladat átadási szerződés módosítását és így annak egységes 
szerkezetét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 

- elfogadta az önkormányzat által nem alapfeladat ellátá-
sára nyújtott 2012. évi támogatások elszámolásáról szóló beszá-
molót.

- saját hatáskörben kívánja ellátni, megszervezni a ké-
ményseprő-ipari közszolgáltatást 2013. január 1. napjától to-
vábbra is. 

- élve egyetértési jogával, elfogadta a Palonai Magyar 
Bálint Általános Iskola , a Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola 
átdolgozott Pedagógiai programját az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal.

- elfogadta a Fonyód Kis-
térség Többcélú Társulása 2012. 
évi tevékenységéről szóló beszá-
molót.

- elfogadta a februárban 
meghozott döntés következőre 
történő módosítását, hogy hoz-
zájárul a tulajdonában lévő Fo-
nyód, Fő u.19. „B” épületben a 

Magyar Telekom Nyrt. az előterjesztéshez csatolt irat szerint 
mikrohullámú antennát helyezzen.

- jóváhagyta a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemel-
tetési Nonprofi t Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnak 
az előterjesztés melléklete  szerinti Közbeszerzési Szabályzatát.

A testület következő rendes ülése április 25-én csütör-
tökön lesz a városháza nagytermében . A testületi ülés 
anyaga megtekinthető a www.fonyod.hu weblapon.

Az elmúlt időszak csapadékos időjárása 
miatt a talaj felázott a mélyebb rétegeiben 
is. Ezért, a városunkban található magas 
partfalak mentén, több helyszínen föld-
csuszamlás következett be, mely az alatta 
húzódó 7-es számú főközlekedési utat ve-
szélyeztette. A főutat a hatóságok lezárták 
a veszélyhelyzet elhárításáig, a Katasztró-
favédelem azonnal megtette a szükséges in-
tézkedéseket, a terület kezelője a Sefag Zrt. 
és geológus szakértő bevonásával. 

Így foglalnám össze azokat az esemé-
nyeket, amiről minden média beszámolt az 
utóbbi napokban. Az előzményekről illet-
ve a felelősségvállalásról azonban keveset 
tudnak. Ez a terület állami tulajdonban és 
a Sefag Zrt (erdészet) kezelésében van. Ön-
kormányzatunknak nincs lehetősége olyan 
terület rendbetételére pályázni, ami nincs 
tulajdonunkban vagy kezelésünkben és fe-
lelősséget sem vállalhatunk ezekért a terü-

letekért. Ezt a folyamatot meg kell állítani, 
méghozzá sürgősen, hiszen felbecsülhe-
tetlen károkat okozhat, ha továbbra is így 
marad. Ezt viszont csak a tulajdonos vagy a 
terület kezelője teheti meg. 

A mi felelősségünk az, hogy az emberek 
biztonságát szem előtt tartva tegyük meg 
a szükséges óvintézkedéseket, óvjuk meg 
az ingatlanokat, amelyek a 
veszélyzónában találhatóak, 
valamint a hatóságokkal 
együttműködve biztosítsuk a 
balesetmentes közlekedést.

Ezek az intézkedések 
megtörténtek, a további-
akban bízunk abban, hogy 
a tulajdonos vagy a terület 
kezelője megteszi a megfe-
lelő intézkedéseket, és meg-
oldódik a magaspart problé-
mája. 

Leomlott a magaspart
Köszönetemet szeretném kifejezni 

mindazoknak, akik a zord időjárásban részt 
vettek a veszély elhárításában. Katasztró-
favédelem, marcali és fonyódi Tűzoltók, 
Rendőrség, Városüzemeltetés és a Sefag 
Zrt. dolgozói, Kraft János geológus.

 Hidvégi József, polgármester



4   Fonyódi Hírmondó

Közélet

 TITKÁRSÁGI OSZTÁLY:

Polgármesteri és jegyzői titkárság: 
Hidvégi József polgármester: polgarmester@fonyod.hu
Dr. Mátyás István jegyző: jegyzo@fonyod.hu
Titkársági osztályvezető: hivatal@fonyod.hu
85/562-980 (120-as mellék), 85/562-990, 
e-mail: titkarno@fonyod.hu

Vagyongazdálkodás
Önkormányzati vagyonnal-, ingatlanokkal-, szemétszállí-
tással-, lakás- és egyéb bérleményekkel kapcsolatos ügyek.
Elérhetőségek: 22. sz. iroda, telefon: 85/562-980 (123-as 
mellék) v. 85/562-983, e-mail: vagyongazda@fonyod.hu

Pályázatok, beruházások
Önkormányzati beruházásokkal-, pályázatokkal kapcsola-
tos ügyek.
Elérhetőségek: 23. sz. iroda, telefon: 85/562-980 (124-es 
mellék), e-mail: project@fonyod.hu, palyazat@fonyod.hu

Társulási ügyek
Fonyód Kistérség Többcélú Társulása, Dél-Balatoni Szen-
nyvízelvezetés- és Tisztítás megvalósítását Célzó Önkor-
mányzati Társulás, PANNON ETT társulásokkal kapcsola-
tos ügyek
Elérhetőségek: 13. sz. iroda, telefon: 85/562-989, e-mail: 
referens@fonyodterseg.hu

HATÓSÁGI OSZTÁLY:

Szociális ügyek
Aktív korúak ellátásával, lakásfenntartási támogatással, 
méltányos közgyógyellátással, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezménnyel, óvodáztatási támogatással, átmeneti-, te-
metési-, születési segéllyel, közlekedési támogatással, rend-
kívüli gyermekvédelmi kedvezménnyel és köztemetéssel 
kapcsolatos ügyintézés.
Elérhetőségek: 14. sz. iroda, telefon: 85/562-995, e-mail: 
szocpol@fonyod.hu

Hatósági ügyek:
Működési és szálláshelyengedéllyel, kereskedelmi tevé-
kenység folytatásával kapcsolatos bejelentéssel, kereskedel-
mi igazgatással (működési engedélyek kiadása), telephely-
engedélyek kiadásával, szálláshelyengedélyek kiadásával, 
állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos ügyekkel, vad-
kárral kapcsolatos ügyekkel, zaj- és környezetvédelemmel, 
veszélyes fák kivágásával, közúthasználattal, közterület-fel-
ügyelettel (égetés, parlagfű, hulladék elhelyezés) kapcsola-
tos ügyintézés.

Elérhetőségek: 21. sz. iroda, telefon: 85/562-980 (145-ös 
mellék), e-mail: hatosagiellenor@fonyod.hu

Anyakönyvi ügyek
Névviseléssel-, házasságkötéssel-, halálesettel-, hagyaték-
kal összefüggően, helyi népesség- és címnyilvántartással 
kapcsolatos ügyek.
Elérhetőségek: 15. sz. iroda, telefon: 85/562-980 (145-ös 
mellék), e-mail: anyakonyvvezeto@fonyod.hu

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÉS MŰSZAKI OSZTÁLY:

Építési engedélyezési, összevont engedélyezési, fennmara-
dási engedélyezési, használatbavételi engedélyezési, bon-
tási engedélyezési, engedély hatályának meghosszabbítása 
iránti engedélyezési, jogutódlás tudomásulvételi, az orszá-
gos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, ha-
tósági bizonyítvány kiállítása, kötelezési, végrehajtási, szak-
hatósági eljárásokkal kapcsolatos ügyintézés.
Elérhetőségek: osztályvezető: 5. sz. iroda, telefon: 85/562-
980 (113-as mellék) v. 85/562-984, e-mail: epitesugy@fo-
nyod.hu
Ügyintézők: 3-4 sz. irodák, telefon: 85/562-980 (114-es és 
115-ös mellékek), e-mailek: epiteshatosag.fk@fonyod.hu, 
epiteshatosag.fkd@fonyod.hu, epiteshatosag.fi @fonyod.hu

PÉNZÜGYI OSZTÁLY: 

Osztályvezető: penzugy@fonyod.hu
Helyi építmény- és telekadóval, helyi iparűzési adóval kap-
csolatos ügyek.
Elérhetőségek: 2. sz. iroda, telefon: 85/562-980 (129-es 
mellék) v. 85/562-997, e-mail: adocsoport@fonyod.hu, 
adohatosag@fonyod.hu

Gépjárműadóval, idegenforgalmi adóval (kurtaxa), költség-
mentességi igazolással (adóigazolás), építményadóval és 
hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos ügyintézés.
Elérhetőségek: 3. sz. iroda, telefon: 85/562-980 (102-es 
mellék), e-mail: adougy@fonyod.hu

Végrehajtással-, behajtási ügyekkel, talajterheléssel, adó-
értékbizonyítvány- és vagyoni bizonyítvány kiállítással kap-
csolatos ügyintézés.
Elérhetőségek: 4. sz. iroda, telefon: 85/562-980 (132-es 
mellék)

Pénztár, segély kifi zetési órák: szerda, péntek 09.00-11.00
Elérhetőségek: 7. sz. iroda, telefon: 85/562-980 (105-ös 
mellék), e-mail: penztar@fonyod.hu

Fonyód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Cím: 8640 Fonyód, Fő u. 19.

E-mail: info@fonyod.hu; Telefon: 85/562-980; Fax: 85/562-999

Általános ügyfélfogadási időpontok: szerdán 8.00-12.00, 13.00-16.00; pénteken 8.00-12.00
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A Fonyódi Járási Hivatal székhelye: Fonyód. A fonyódi já-
ráshoz tartozó települések: Balatonboglár, Balatonfenyves, Bala-
tonlelle, Buzsák, Fonyód, Gamás, Gyugy, Hács, Karád, Kisberény, 
Látrány, Lengyeltóti, Ordacsehi, Öreglak, Pamuk, Somogybabod, 
Somogytúr, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök, Visz.

Cél – a Fonyódi Járási Hivatalban is – hogy az állam és az ügyét 
intézni kívánó polgár közötti találkozásokat az ügyfélbarát hozzá-
állás, az udvariasság, a precizitás és a hatékonyság jellemezze. A 
Fonyódi Járási Hivatal szervezete magában foglalja a törzshivatalt, 
valamint a járási gyámhivatalt, a járási földhivatalt és a járási hiva-
tal munkaügyi kirendeltséget. 

A törzshivatal látja el a korábbi jegyzői feladatok közül pl.: 
- az okmányirodai feladatokat, 
- egyes szociális igazgatási ügyeket (közgyógyellátás, egész-

ségügyi szolgáltatásra való jogosultság, ápolási díj, időskorúak 
járadéka)

Elindult a Fonyódi Járási Hivatal
A járások kialakítása a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló átalakításának, a Jó Állam kialakításának egyik legfontosabb eleme. 

A járások az államigazgatás legalsóbb területi szintjét jelentő egységek, melyek az államigazgatási tevékenységek, szolgáltatások döntő 
többségét minden magyarországi állampolgár számára elérhető közelségben és magas minőségben biztosítják. A magyar közigazgatás 
közelebb került az állampolgárokhoz ez által jobban betölti eredeti rendeltetését. Az előkészítő háttérmunka több mint egy évig zajlott, és 
2013. január elsejével a fővárosi kerületeket nem számítva országszerte 175 járás alakult meg. 1950-ben 140, a járási rendszer 1983-as 
megszüntetésekor pedig 83 járás működött. Idén januártól ismét elindultak a járások, a nyolc Somogy megyei járásszékhelyen pedig a 
Kormányhivatalhoz tartozó járási hivatalok is megkezdték működésüket. A területi közigazgatás átalakítása egy folyamat, melynek vég-
állomása 2013 végére a jelenlegi okmányirodák bázisán létrejövő vidéki kormányablakok elindulása lesz. 

A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten jelentkező államigazgatási feladatok ellátása, hogy 
azok kiváló színvonalon minden állampolgár számára elérhető közelségben legyenek. 

A Fonyódi Járási Hivatal vezetője Dr. Nagy Szabina.

Dr. Nagy Szabina 1979-ben született Siófokon. 2001-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi és Állam-
igazgatási Egyetemen igazgatásszervező diplomát szerzett, 2005-ben a Pécsi Tudományegyetemen jogászként 
doktorált. 2001-től a balatonszemesi polgármesteri hivatalban általános igazgatási ügyintézőként dolgozott, 
majd 2007-től a tabi polgármesteri hivatal hatósági irodavezetője és aljegyzője volt. 2010-től mostani kineve-
zéséig a fonyódi polgármesteri hivatalban hatósági osztályvezetői és aljegyzői feladatokat látott el.

- egyes köznevelési feladatokat, 
- a menedékjogi ügyeket,
- egyes állategészségügyi feladatokat (pl.: cirkuszi mena-

zséria, állatotthon engedélyezés),
- egyes vízügyi, környezetvédelmi hatásköröket.
A törzshivatal látja el a fentieken felül a megyei kormányhiva-

taloktól átvett szabálysértési feladatokat is. A feladatvégzés a járás-
székhelyen, azaz Fonyódon valósul meg, de a szociális igazgatási 
ügyek intézésére lehetőség van a járási hivatal lengyeltóti kiren-
deltségében is. Azokon a településeken, ahol a járási hivatal nem 
tart fenn kirendeltséget, a települési ügysegédek tartanak hetente 
legalább egy alkalommal ügyfélfogadást. Fontos megemlíteni, hogy 
az okmányirodák az állampolgárok által már megszokott helyszí-
neken működnek tovább. A járási hivatalok vonatkozásában So-
mogy megyében egységes ügyfélfogadási rend kialakítására került 
sor, ebben a helyi sajátosságokat fi gyelembe véve lehet eltérés.

A Fonyódi Járási Hivatal okmányirodáinak az ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint alakul:

     Hétfő                   Kedd                            Szerda                    Csütörtök                  Péntek
Fonyód            08:00 - 12:00         08:00 - 12:00    08:00 - 12:00              nincs ügyfélfogadás           08:00 - 13:00
              13:00 - 16:00         13:00 - 16:00    13:00 - 16:00   
           
B.boglár         08:00 - 12:00      nincs ügyfélfogadás         08:00 - 12:00                 08:00 - 12:00           08:00 - 13:00
              13:00 - 16:00                                                   13:00 - 16:00                 13:00 - 16:00  
           
Balatonlelle  nincs ügyfélfogadás           08:00 - 12:00    08:00 - 12:00                  08:00 - 12:00           08:00 - 13:00
                                                          13:00 - 16:00    13:00 - 16:00                  13:00 - 16:00  
           
Lengyeltóti      08:00 - 12:00          08:00 - 12:00    08:00 - 12:00              nincs ügyfélfogadás           08:00 - 13:00
             13:00 - 16:00          13:00 - 16:00    13:00 - 16:00   

Az okmányirodák elérhetőségei:  Fonyód, Ady E. u. 39., tel: 85/361-214, 85/361-852; Balatonboglár, Erzsébet u. 11.,
tel: 85/550-074; Balatonlelle, Petőfi  S. u. 2., tel: 85/550-085; Lengyeltóti, Zrínyi u. 2., tel: 85/330-540

A Fonyódi Járási Hivatal törzshivatalában, valamint a Fonyódi Járási Hivatal Lengyeltóti Kirendeltségében 
az ügyfélfogadás rendje a következő:  hétfő és szerda 8.00-12.00 óra, 13.00-16.00 óra; kedd és csütörtök 8.00-12.00 óra 
délután nincs ügyfélfogadás; péntek 8.00-13.00 óra

A törzshivatal elérhetősége: Fonyód, Fő utca 19. Tel.: 85/360-160, 85/560-054 
A kirendeltség elérhetősége: Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Tel.: 85/330-540
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Ez utóbbit Kondor Kata, a rádió egy-
kori elnökasszonya mondta hét évvel 
ezelőtt Balatonbogláron a kultúrház-
ban egy előadásán. Valami ilyesmi zaj-
lott le nálunk is az elmúlt negyed évszá-
zad alatt Németh Miklós, Antall József 
és Horn Gyula kormányai alatt, amikor 
hol megfontoltan, hol csak úgy sodród-
va az árral a nemzeti vagyon nyolcvan-
öt százaléka magán és jórészt külföldi 
kézbe került. A kaján röhögéssel kísért 
jelszó, – egy forintért képletesen –. A 
gyárak, a föld, a feldolgozóipar privati-
zációja után, az energia- és a szolgáltató 
szektorokat is dobra verték. Külön mi-
nisztert is neveztek ki erre a célra Such-
man Tamás személyében. Így hát nem 

Gondolatok a rezsicsökkentésről és a vámpírkapitalizmusról
/Összeesküvés elméletek nincsenek, csak megvalósulnak /

csoda, hogy mára már az egykori legvi-
dámabb barakk lakosai jövedelmükhöz 
képest a legmagasabb lakásrezsit fi ze-
tik Európában. A Gyurcsány kormány 
nyolc éve alatt tizenhatszor volt energia 
áremelés, pedig Lendvai Ildikót idézve, 
– Hangosan mondom, hogy mindenki 
megértse, gázáremelés pedig nem lesz 
–. Aztán mégis lett, és két-háromszoro-
sára emelkedtek az energiaárak. Más-
fél évtized alatt a családok zöme felélte 
minden tartalékát, sőt forintban és va-
lutában végzetesen eladósodott. Nin-
csenek már fi lléres és egy-két forintos 
gondjaik, ezeket a pénznemeket már 
kivonták a forgalomból, hanem több-
százezres és milliós adósságaik.

A globális vámpír kapitalista cégek 
meg időközben észrevétlenül ezermilli-
árdokat szivattyúztak ki az országból. A 
rendszerváltás ily módod lezajlott vál-
tozata pont azt a tömeget tette tönkre, 
akin segítenie kellett volna.

Mindezt némileg ellensúlyozva a 
magyar kormány január elsejétől tíz 
százalékkal mérsékelte a gáz és villany 
árát, és a nyár közepétől a víz, a csator-
na és a szemétszállítási díjakkal is ezt 
tervezi. Egy átlagos családnál ez évi öt-
ven-hatvanezer forintos megtakarítást 
jelent, ami lapvetően nem változtatja 

meg az életszínvonalat vagy minősé-
get, de némi könnyebbséget jelent, és 
erősíti a teljesen legyengült belső vá-
sárlóerőt. Brüsszel, az IMF, a magyar 
bíróságok, az alkotmánybíróság és az 
ellenzéki pártok, persze a mögöttük 
álló multik biztatására felsikoltottak e 
diktatorikus és antidemokratikus lé-
pést látván. Ítéletek, sőt gyermek- rajz-
fi lmek születtek, és azóta is azt magya-
rázzák a  szocialisták, hogy a kevesebb 
több, a több meg kevesebb. Amerikából 
akarják megakadályozni a rezsicsök-
kentést támogató aláírásgyűjtést, de mi 
köze van a belgáknak, vagy washingto-
niaknak ahhoz, hogy mit írnak rá egy 
papirosra Sopronban, vagy Makón. 
Lehet, hogy megszállna bennünket a 
NATO vagy az ENSZ, ha a parlament 
irredenta módon netalán a Jobbik által 
javasolt harminc százalékos rezsicsök-
kentést fogadná el?

De hát a médiából és a közéletből 
mára már teljesen eltűnt Kondor Kata 
megmondta, hogy nem hisz az össze-
esküvés elméletekben, csak azok meg-
valósulásában. Meg azt is megmondta, 
hogy a hazug ember szájából még az a 
kevés kis igazság is hazugság. Ő tudta, 
mint ahogy mi is tudjuk, minden össze-
függ mindennel. Mezei István

Farkas Tibornak:
Farkas Tibor munkája mellett nagy hangsúlyt kapott 

életében a labdarúgás, a Petőfi  SE csapatában folytatta ko-
rábban megkezdett pályafutását. Mindig fi gyelemmel kísér-
te a helyi sportéletet, a 2000-es évek közepétől a Petőfi  SE 
elnökségének is tagjává választották. Az egyesület ekkortájt 
nehéz időket élt át, nem volt népszerű feladat vezető szerepet 
vállalni a sportéletben. Ennek ellenére 2007-ben az egye-
sület elnökének választotta a tagság. Időt, energiát, pénzt 
nem kímélve vágott bele a sportélet új alapokra helyezésé-
be, közel 30 millió Ft adósságot örökölve. Munkatársaival 
együtt évről évre csökkentette a sportegyesület adósságát, 
stabilizálta helyzetét, szilárd alapokat teremtett a nyugodt 
sportoláshoz. Fonyód legnagyobb egyesületének irányítását 
2012. februárjában pozitív mérleggel adta át utódjának. 

Kissné Poprádi Enikő 
és Kiss Alfonz zenepeda-
gógusoknak:

A Fonyódi Alapfokú Mű-
vészeti Iskola zenepedagó-
gusai szeretettel oktatják és 
nevelik tanítványaikat 2003 
óta. Játékukkal rendszeresen 
magas szintre emelik a fo-

nyódi kulturális rendezvények 
színvonalát, ők és tanítványaik 
más városokban és külföldön is 
öregbítik városunk jó hírét.

Kissné Poprádi Enikő 
1978-ban szerzett gordonka 
tanári diplomát a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskolán, 
klasszikus gitár előadóművész 
diplomát 2009-ben a Debrece-
ni Egyetem Zeneművészeti Karán. 2007 óta az intézmény 
igazgatója. Ettől kezdve lettek igazán népszerűek a Karácso-
nyi és Tavaszköszöntő koncertek, és váltak a város rangos 
előadásaivá. Az ő vezetése alatt jutottak el az iskola növen-
dékei a legtöbb megyei, regionális és országos szakmai ver-
senyre. Az elmúlt évben létrehozta a néptánc csoportot. 

Kiss Alfonz 1977-ben szerzett trombita és szolfézs tanári 
diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. 2007-
ben hozta létre a saját tanszakán tanuló növendékeiből a 
Rézfúvós együttest. Az elmúlt évek alatt a helyi szerepése-
ken kívül többször képviselték Fonyódot különböző külföldi 
kulturális fesztiválokon, pl. Leipheimben, Znojmóban, Bor-
széken. 

Fonyód Polgáraiért Díj átadása Tavaszköszöntő koncerten
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A fosszilis energiák zsákutcába visznek: ideje más megoldások után nézni

Ezek az energiaforrások nem is annyira idegenek a mindennapi életünktől, mint amennyire hinnénk. Elég csak belegondolni abba, 
hogy az ókorban napenergia segítségével gyújtották meg az olimpiai lángot, de ha valaki kertészkedik vagy zöldséget termel, az előtt 
sem ismeretlenek a fólia- és az üvegházak. Viszont a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben is használhatjuk őket.

Az ipari forradalom óta egyre nagyobb mértékben használjuk fel az úgynevezett fosszilis energiákat, azaz a szenet, a kőolajat és 
a földgázt, amelyekről már évtizedekkel ezelőtt kiderült, hogy káros hatásúak a környezetre (számlájukra írható egyebek mellett 
a levegő minőségének romlása, a savas esők megjelenése, a föld átlaghőmérsékletének emelkedése) és felhasználásuk nem lehet 
végtelen, hiszen kimerülőben vannak.

A megújuló energiákról sok információ eljutott már a lakossághoz, de nem tudatosult még eléggé, hogy alkalmazásuk milyen 
előnyöket jelent a mindennapokban. Pedig a gázzal történő fűtést nem csak a vegyes tüzelés használatával lehet részben kiváltani, 
hanem például a nap energiájának felhasználásával, az áramfogyasztás nem csupán nagyipari méretű szélerőgépekkel mérsékelhető, 
hanem kis, családok számára készült szerkezetekkel, a hőszivattyúk segítségével pedig nem kell annyi áramot felhasználni a hűtés-
hez.

Részben megalapozott előítéletek is élnek az emberekben a megújuló energiákkal kapcsolatban. Az egyik ilyen, hogy sokba kerül 
a szükséges eszközök beszerzése és üzembe helyezése. Nos, a költségek valóban magasak, ám mindez nézőpont kérdése. Ha bele-
gondolunk, hogy egy középkategóriás bőr ülőgarnitúra árán már megoldható a család melegvíz-ellátását lehetővé tevő napkollektor 
rendszer kiépítésének több mint a fele, akkor sokkal árnyaltabb a kép. Különösen, ha azt is fi gyelembe vesszük, hogy a környezetvé-
delmi szempontok mellett a befektetés után jóval kevesebb pénzt emészt majd fel a melegvíz-ellátás.

Magyarország számára azért is fontos, hogy minél jobban kihasználja a megújuló energiák adta lehetőségeket, mert az ország 
fosszilis energiahordozókban szegény. Néhány példa: a szén nagy része napjainkra elfogyott vagy gazdaságtalan a kitermelése, a kő-
olajkészletek a hazai igényeknek csak a töredékét adják, azok is csak körülbelül tíz évre elegendők, a földgázkészletünk is mindössze 
az éves felhasználás 17–18 százalékát fedezi. Tehát valamit lépni kell.

A lehetőségeink nagyok. Épületeinkben óriási energia-megtakarítási lehetőségek rejlenek, egy dunaújvárosi cég panelépület 
üzemeltetése közben szerzett tapasztalatai szerint akár 80–90 százalék is lehet a spórolás mértéke. (A panelépület külső oldalait 
vastag hőszigeteléssel látták el, a pince födémen és a tetőn, speciális hőszigetelő-, légtömör, dupla, illetve tripla üvegezésű ablakok 
beépítésével, hővisszanyerős kiegyenlített szellőzés kialakításával, hatékony szabályozással. A korábbi távfűtés helyett a melegvíz-
ellátást, valamint a fűtési energia egy részét a tetőre és a homlokzatra szerelt napkollektorokkal oldották meg, emellett kicserél-
ték a vízszerelvényeket is. Magyarországon megközelítőleg 800 000 
iparosított technológiával épített, azaz panel épület áll. Több mint 2 
millió ember él ilyen házakban. Ezek az épületek jellemzően igen rossz 
műszaki állapotban vannak, víz- és energiafelhasználásuk pazarló, így 
költségeik különlegesen magasak.) Ez azért fi gyelemre méltó, mivel 
egy tanulmány szerint hazánkban a családi házak esetében érhető el 
a legnagyobb megtakarítás, hiszen ezek 2–2,5-szer annyi hőenergiát 
emésztenek fel, mint a panellakások, tehát esetükben a megtakarítás 
még ennél is nagyobb lehet.

Informálódjon! Játsszon! Nyerjen!
Elindult a Zöld Balaton-kampány újabb környezetvédelmi 
nyereményjátéka, mellyel érdekes zöld ajándékokat nyerhet.  
A kérdőíveket április végéig lehet az interneten keresztül 
kitölteni.  www.zold-balaton.hu 

Manapság a környezet védelme és a pénztárcánk kímélése sem képzelhető el a nap-, a szél vagy éppen a víz-
energia, azaz a megújuló energiaforrások hasznosítása nélkül. Egy háztartás éves energiafogyasztásának három-
negyede a fűtésre és a melegvíz előállítására megy el, ezért nem mindegy, hogy a nap- vagy éppen a szélenergiával 
(hazánkban ezek a legjelentősebb megújuló energiaforrások) mennyi pénzt spórolhatunk.
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Ismét remekül szerepeltek birkózóink a sumo Európa-baj-
nokságon. Az idén a németországi Pönitzben megrendezett 
kontinensviadalon a Bacsák György Szakképző Iskola tanuló-
ja, a fonyódi Niké SE színeiben versenyző Mindák László a 60 
kg-osok között az U16-as kategóriában aranyérmet szerzett, 
az U18-as kategóriában a második helyen végzett.

Az U18-as kategóriában a 70 kg-osok között Horváth Vik-
tor versenyzőnk szintén érmet 
nyert, ő a dobogó harmadik 
fokára léphetett fel. A kör-
mérkőzéses rendszerben le-
bonyolított versenyen egyéb-
ként egyedül Viktor győzte 
le a későbbi Európa-bajnok 
bolgár versenyzőt, ám a kör-
beverések miatt végül „csak” 
a bronzérem jutott a mi fi unk-
nak…

Ezzel azonban még nem 
volt vége a remek szereplés-

Az elmúlt hétvégén felébredt téli 
álmából a Balaton és magával hozta a 
2013-as versenyszezon megnyitásának 
napját. Első alkalommal adott otthont 
Balatonszemes a triatlon kistestvérének 
is nevezett Aquatlon sportágnak. 

Az úszásból és futásból álló két tusa, 
közel 180 versenyzőt vonzott a Balaton 
partjára. A Balatoni Úszóiskola és a 
MA-VIK TC közös rendezésében lebo-
nyolított versenye – az idő szeszélyes-
ségét leküzdve – számos izgalmas küz-
delemmel ajándékozta meg a rajthoz ál-
lókat és a szurkolókat. Az úszás az OTP 
Hotel és Oktatási Centrum 25 méteres 
uszodájában zajlott, ahol korcsoporttól 
és kategóriától függően teljesítették a 
korosztályra kiszabott távokat. 

A két tusa mostohagyermeke ezen a 
napon, a szemerkélő esőben lebonyolí-
tott futás volt. Az időjárási körülmények, 
azonban nem befolyásolták a futamok 

nek. A magyar nemzeti válogatott – melynek négy tagja kö-
zött kettő fonyódi diák kapott helyet – a csapatversenyen is 
remekül helytállt, hiszen végül második helyen végzett együt-
tesünk, így Mindák László és Horváth Viktor kollekciója egy-
egy ezüstéremmel is gyarapodott.

A versenyen jelentős számban vettek részt a sportolók, 
az Európa Bajnokság tíz nemzet versenyzőinek részvételével 

zajlott.
Szeretettel gratulálunk a 

szép sikerekhez mind a fi úk-
nak, mind felkészítőiknek, 
Balogh Vilmosnak és Krix 
Lászlónak! 

A jó szereplés nem előz-
mények nélküli, a NIKÉ SE 
sportolói a magyarországi 
országos bajnokságokon és a 
válogató versenyeken is igen 
szép eredményeket értek el.

népes mezőnyének harckedvét. A verse-
nyeredmények értékelése „A”kategória  
és  „Nyílt” kategória szerint történt. Az 
„A” kategória, igazolt versenyengedély-
lyel rendelkező sportolókat foglalt ma-
gába, akik részt vehetnek az Országos 
Aquatlon Diákolimpia Döntőjében. A 
nyílt futamban induló, amatőr sporto-
lók eredménye is kihirdetésre került, de 
az ő eredményük nem számított bele a 
Somogy Megyei kvalifi kációs rendszer-
be. A versenyen aktívan közreműkö-
dött még Takács József Balatonszemes 
polgármestere is, aki ígéretéhez híven, 
szeretettel várja a verseny folytatását 
a 2014 esztendőben is. A borongós va-
sárnap mindemellett fontos mérföldkő 
volt a Balatonszemesi KSE- triatlon 
szakosztályának életében. Mi sem bizo-
nyítja ezt jobban, a számos dobogós he-
lyezésnél.  A szakosztály elnöke – Ányos 
Viktor – további nagy reményeket fűz a 

Először „Szemesen” 
NSI Somogy Megyei Aquatlon Döntő 

Fonyódi sportsikerek a nagyvilágban
Utánpótlás Európa Bajnokság, Németország, 2013. március 23.

Március 19-én rendezték meg az I.-II.-III.-IV. korcsoportos körzeti Diák-
olimpiai mezei futóversenyt Marcaliban. A több száz résztvevő Marcali két Ál-
talános Iskolájából, Balatonfenyvesről, Balatonkeresztúrról, Véséről, Sávolyról, 
Somogysámsonból és Fonyódról érkeztek. Iskolánk 34 tanulóval volt jelen a 
körzeti rendezvényen. A 34 gyerekünk közül 21 éremmel a nyakában térhetett 
haza.

Gratulálunk a kimagasló eredményhez és további sok sikert kívánunk a már-
cius 26-án megrendezésre kerülő megyei futóversenyre!

Kolozs László

Szép eredmények születtek a Diákolimpiai mezei futóversenyen!

fi atal sorral bíró szakosztály egészéves 
versenyzéséhez és bízik abban, hogy a 
jelenlegi létszám egyre több új taggal 
bővül majd az év során. 
 Hömöstrei Péter szóvivő Balatoni Úszóiskola

Sport

(A képen Szabadkai Miklós áll a dobogó legfelső fokán)



elképzeléseinket, hogy mindkét mentőautót fel tudtuk szerelni 
nagyobb mennyiségű égési kötszerrel, melynek megvásárlása 
megtörtént! 

Ezáltal Fonyód és környéke lakosságának, támogatóink köz-
benjárásával ismét tudtunk egy olyan lehetőséget biztosítani, 
hogy uniós feltételekkel megegyező mentőellátásban részesül-
jenek, illetve nagyobb gyógyulási esélyekkel indulnak, ha már 
megtörtént a baj. A szervezőknek, és a nagylelkű támogatóink-

nak, adományozóknak ezúton is köszönjük, 
a magunk, és a jövőben ellátandó betegeink 
nevében!

Tisztelettel: A Fonyódi mentőállomás, és a 
Fonyódi Mentőalapítvány kollektívája: Barka 
Gábor, Haizer István, Kardos Károly, Kovács 
József, Nézics Attila, Tóth József, Zákányi  Já-
nos, Albrecht Zoltán, Böröcz József,  Böröcz 
Lénárd, Püspök Zoltán, Riba Gábor, Sziraticza 
Gábor, Zsiga József
(Kép a megvásárolt égési  kötszerekről.)
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Szeretnénk egy számunkra nagyon fontos eseményről beszá-
molni. Az idei Kolbásztöltő Fesztivál első napján a szervezők: 
Farkas Gábor és Posza Róbert előre megfontolt szándékkal jóté-
konysági kolbásztöltést szerveztek a Fonyódi Mentőalapítvány-
nak, melyen napjaink ismert médiaszereplői, sportolói kolbászt 
töltöttek, mely kolbászokat azonnal aukcióra bocsátottuk! 

Történt mindez azon nemes cél érdekében, hogy mind-
két mentőautónkat fel tudjuk szerelni olyan speciális égési 
kötszerrel, amely abban az esetben nagyon 
szükséges, mikor súlyos égési sérüléssel ál-
lunk szemben. Olyankor ez egy olyan esély a 
balesetet szenvedett embertársunknak, hogy 
ezen égési kötszer nélkül jóval lassabban, 
vagy egyáltalán nem regenerálódik az égett 
bőrfelszín. Klinikailag is elismert, gyorsabb, 
és komplikációk nélküli a gyógyulás, az égési 
kötszer alkalmazásával. Nagylelkű támoga-
tóinknak köszönhetően – nevüket helyhiány 
miatt nem sorolnám fel –, megvalósíthattuk 

Tisztelt Olvasók!

2013-ban a zöldhulladék 
elszálításának első napja 2013. 
március 6. napján lesz! 

LIONS-hírek
Üdvözlöm a kedves Olvasókat!  
Egy kis szünetet tartva jelentkezem a Fonyódi LIONS Club hí-

reivel. Nagy-nagy örömmel jelenthetem, hogy a március 9-én meg-
rendezett jótékonysági bálunk a vártnál sokkal jobban sikerült.  Ez 
a siker anyagiakban is megmutatkozott. Köszönet a támogatóink-
nak, és természetesen a szép számú résztvevőnek.  

De nem csak az anyagiakról szólt ez a rendezvényünk. A kor-
mányzóság oklevéllel, és kitüntetéssel köszönte meg Lukács Sán-
dornak áldozatos munkáját, amivel a klubunk eredményes mun-
káját segíti. Az elismerést Solymosné Dr. Kiss Ilona alkormányzó 
adta át. Az est színvonalát nagyban emelte a Terra Natúra divatbe-
mutatója, Mészáros Judit tervezete gyönyörűséges ruháival. Ter-
mészetesen köszönet az Alapfokú Művészeti Iskola táncosainak a 
fellépésért.

Tehát mint fentebb írtam, szép bevételt hozott rendezvényünk, 
és így a vállalt támogatást –  a bevétel egy részével – a fonyódi gye-
rekeket tudjuk támogatni, mert a magyarországi LIONS mozgalom 
idei jelmondata „A mosoly mindennél többet ér!”, hát legyen mo-
soly minél több fonyódi gyermek arcán. Felajánlásunkat március 
27-én a Tavaszköszöntő Koncerten adtuk át. A Fonyódi Alapfokú 

Művészeti Iskola részére 150.000.-
Ft-ot, amit az iskola igazgatónője 
– Kissné Poprádi Enikő – vett át. A 
másik 150.000.-Ft-ot  a FODE Floor-
ball Szakosztálya kapta, amit Jorgosz 
Hatziharalambus edző vett át. 

Még egy örömteli ajándékot ad-
hatunk hét fonyódi gyereknek, akiket 
az iskolák kijelölnek, mégpedig április 27-én egy napos budapesti 
látogatáson vehetnek részt. Ennek fő atrakciója egy Operaházi lá-
togatás, és előadás lesz, melynek összes költségét a LIONS viseli. 
Februárban meghívást kaptunk Tarcsay- dr Molnár házaspártól 
Balatonboglárra a Ny.M.o-i Területi táncversenyre, melyen Ők 
versenyzők voltak. Köszönjük a csodálatos vasárnapi programot, 
és a fi nom vacsorát! Örömeink mellé kérelmek is társulnak.

Segítettünk egy komplikált szemüveget kiváltani amihez 
50.000.-Ft támogatást adtunk. Temetési segélyre 30.000.-Ft-ot, 
főiskolás havi támogatását a tanév végéig 10.000.-Ft-ról 15.000.-
Ft-ra emeltük, egy másiknak 20.000.-Ft-t adtunk. Most ennyit rö-
viden rólunk, és munkánkról.

Fábián Lászlóné titkár

Társaságunk folyamatosan végzi a közterületek takarítását, a zöldterületek megújítását, annak érdekében, hogy 
városunk méltóképpen várja a nyári szezont. Ha szeretnének szebb környezetben élni, Önök is tehetnek érte! Ké-
rem, gondozzák a házuk előtt lévő közterületet (amely a helyi rendelet értelmében kötelességük is), hogy mindenki 
jobban érezhesse magát a városunkban, és adóforintjainkat ne erre kelljen fordítani!

Kérjük, hogy: végezzék el a szükséges fűnyírást, a gyomos területek gondozását; az ingatlan előtti – illetve ha a 
járda mellett zöldsáv is van – az úttestig terjedő teljes területet, valamint a nyílt árkokat és műtárgyakat tartsák 
tisztán; a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagokat és más hulladékokat távolítsák el.

Hozzuk vissza a régi idők varázsát, amikor hétvégére udvart, járdát, utcát takarítottunk, s ehhez még helyi rende-
letre sem volt szükség!

Kedves fonyódiak, nyaralótulajdonosok!

Társaságunk megújult honlapján – www.fonyodert.hu – elérhető a városüzemeltetéssel (piac, strandok, közterületek, stb.) kapcsola-
tos minden információ. Észrevételeket, bejelentéseket, javaslatokat a következő elérhetőségeken keresztül várunk: 8640 Fonyód, Vágóhíd 
u. 17., a www.fonyodert.hu internetes oldalon keresztül közvetlenül, az info@fonyodert.hu e-mail címen keresztül, és a (85) 560-287-es 
telefon- és faxszámon. Szabó Balázs ügyvezető Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofi t Kft.
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Az ország Bálint gazdája

Nagypénteki tárlat a Feng Shui Galériában
/ Kovácsné Ékes Edit művésztanárnő akvarelljeinek bemutatója 

A jeles naphoz méltó hangu-
latú kiállítással nyitotta a húsvéti 
ünnepeket a Szent István úti galé-
ria március 29.-éjének borús, esős 
délutánján. A rendezvényt megnyi-
tó zenei betétet ezúttal három fi atal 
muzsikus nyújtotta. Veress Ábel és 
Miklós Biborka zongorán, Sárközi 
Renáta fuvolán játszott, Haydn és 
Bach szonátákat, valamint lendüle-

tesen előadott modern amerikai zenét hallhattunk tőlük. A Ka-
posvári Katolikus Általános Iskolában oktató festőművészt Dr. 
Sándor Ilona, orvosnőt, egyik tanítványának édesanyja mutat-

Kedves Húgom!
Képzeld, a minap a  Balaton déli part-

jára vetődtem, egész pontosan Fonyódra. 
R. Kárpáti Péter kísért el oda, ahol sok-
sok kedves, érdeklődő ember várt rám, 
köszöntöttem is őket atyafi ságos üdvöz-
lettel. Szeretetteli találkozás volt ez, soká-
ig türelmesen hallgattak, majd mindenfé-
le kertészeti dolgokról kérdeztek. 

Beszéltem nekik apánkról, aki közép-
birtokos volt, arról, hogy több száz hek-
tár földterületünk volt és hogy mennyire 
megszerettem, tisztelem a szőlőt, a bort 
azóta is.

Szó esett arról is, hogy már idősen 
kerültem 1981-ben a Magyar Televízió 
Ablak c. adásába, ahol nekem jutott az 
a szerep, hogy kertészeti kérdésekben in-
formációval lássam el a nézőket. Népsze-
rű is volt ez műsor, pedig emlékszel, ekkor 
én már nem vágytam másra, csak arra, 
hogy a  balatonfüredi kertet műveljem, és 
könyvet írjak. 

Akkor is, most is próbálok alapos, 
részletes válasz adni a kérdezőnek, hisz 

mindig az jut eszembe, mi van, ha az il-
lető életében az egyetlen élőlény a mus-
kátlija, és valóban aggasztja, hogy sár-
gul a levele. Ha az utcán, vagy a metrón 
vagyok, és valaki hosszasan néz, látom, 
hogy meg akar szólítani, én szívesen vá-
laszolok, de hisz tudod jól, milyen vagyok, 
nem akarnék este lelkiismeret furdalással 
lefeküdni.

Sok mindenről meséltem a fonyódi-
aknak, mondanivalómból talán még azt 
is megsejtették, hogy mennyire kötődöm 
az irodalomhoz. Te tudod, hogy tagja le-
hettem annak az irodalmi társaságnak, 
amelybe Illyés Gyula, Déry Tibor, vagy 
Passuth László járt. Rendszeresen írtam 
több szaklapba, a Nők Lapjába, folyó-
iratokba, legújabb könyvemet, amelyben 
negyven legendás növény kapott helyet, 
elvittem megmutatni.

Aztán jöttek az érdekes, izgalmas kér-
dések a parlagfűről, a magas törzsű ró-
zsa metszéséről. Volt, aki arról kérdezett, 
hogy űzhetné el a pockot, vakondot.

 Egy hölgy azt kérdezte, hogy a kiszá-

radt fenyő helyére lehet-e mást ültetni? 
Van-e utóhatása a fának? 

A kérdések alig fogytak, és én ennek 
nagyon örülök, hisz boldoggá tesz, ha 
hozzátehetek valamicskét ahhoz, hogy 
Fonyódon is szépek legyenek a kiskertek 
és itt is érvényesüljön az az igazság, hogy 
egy társadalom hangulatában sok örö-
met okoz a kertészet, amelyben a szépség 
és hasznosság egymásnak nem mond el-
lent. 

Ennyire futotta mai levelemben ked-
ves Húgom. Most már metszheted a sző-
lőt, jó munkát kívánok!

Kelt Fonyódon, márciusban, tavaszelőn.
Láng Edit 

ta be. Szólt a festőnő harmonikus egyéniségéről, oktató-nevelői 
munkájáról és derűt és életörömöt sugárzó alkotásairól.

A kiállító teremben látható akvarellek is az alkotó életörö-
méről és természetszeretetéről meséltek. A visszafogott, pasz-
tellszínekkel megfestett vízpartok, a hol ködben megbúvó, hol 
napfényben fürdő erdők, fasorok, ligetek, kaposvári városré-
szek, a pompás színekben mosolygó íriszek, húsvéti tojások, 
hóvirágok az idén ugyancsak megkésett tavaszból hoztak egy 
kis előleget nekünk. Portrékat is láthattunk tőle, melyeken, 
mint maga is büszkén vallotta, Rippl-Rónai József, a nagy ka-
posvári festő hatása érezhető.

Egy szerencsés résztvevő tombolán egy gyönyörű tulipános 
képet nyert a rendezvény végén. Mezei István

Az ezotéria nem más, mint a lélek 
belseje felé irányuló utazás. Szűkebb ér-
telemben csak a beavatottabbak számá-
ra elérhető misztikus tudást jelent. 

Mint kiderült dr. Mátyás István ala-
pos tudás birtokában van ezen a terüle-
ten. 

 Az is nyilvánvalóvá vált hosszúra 
nyúlt előadása alatt, hogy nemcsak érti, 
tanulmányozza a tanokat, hanem át is 

élte, gyakorolja azokat. Előadónk sok mindenről beszélt egy-
másután. Az igazat megvallva sűrűre sikerült a mondanivaló-
ja, amelyet nem mindig sikerült követni. Legalább öt estényi 
változatos ismeretet zúdított a hallgatóságra, így aztán lehen-

Fonyód ezoterikus jegyzője: Dr. Mátyás István előadása a Galériában
gerlő, meghökkentő volt az előadása. 

Elmesélte mikor és hogyan került kapcsolatba először a tu-
dománnyal, azt is, hogy Szepes Máriát példaképének tartotta, 
több alkalommal találkozott, beszélt vele, szellemi testvére-
ként tartja Őt számon. Tudtunkra adta Fonyód, illetve saját 
nevének kabbalisztikus jelentését. Érintette a hangok gyógyító 
erejének fontosságát, praktikus gyakorlatokat ajánlott saját 
magunk, házunk, autónk védelmére. Említette a légzésvissza-
tartás jelentős előnyeit, amelyet komoly betegségek esetén is 
javasolt gyakorolni.

Az est alatt sor került három meditációra is.
Az emberi lélek bonyolult dolog, legjobb ismerői saját ma-

gunk vagyunk. Olvassunk róla és ha jól fi gyelünk, képesek va-
gyunk az öngyógyításra. Láng Edit
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Elvermelt parázs
Hidvégi Mária könyvbemutatója a Galériában

Inka léptek nyomán

F e l h í v á s !
Kedves Fonyódiak!

Amennyiben szeretnének rendszeresen értesülni a városban rendezett programokról, akkor küldjenek egy 
levelet a konyvtar@fonyod.hu email címre. Így minden héten elküldjük az Önök számára az aktuális prog-
ramokat.

Fonyódi Kulturális Intézmények

A könyv formája négyzet ala-
kú, fehér, kemény fedelű, borító-
ján elnagyolt emberalak látható, 
amint parazsat ölel magához. A 
cím sejtelmes, a könyvben levő 
illusztrációk abszurdak, ugyan-
akkor kíváncsiságot keltenek a 
tartalom iránt.

A könyvben meséket találunk, 
felnőtteknek szólnak, különleges 

hangon.Az írónő kedvesen ajánlja, hogy egy este csak egyet 
olvassunk el, találjuk meg benne életünk szereplőit, keres-
sük önmagunkat.

A történetek főhősei állatok, emberi tulajdonságokkal 
felruházva, az első pár sor után már könnyedén ráismer-
hetünk alapvető helyzeteinkre. Hidvégi Mária nagyszerű-
en érzékelteti az éppen pillanatnyilag működő erőket, a 
feszültséget, számomra ezért is érdekes a könyv.

Ahogy diszkréten mesélt róla, a történetekben saját 

Úti beszámolók rendezvénysoro-
zatunk keretén belül Dobány Lídia 
Peruról szóló előadását hallgathatták 
meg a magukat a hóviharon átküzdő 
érdeklődők március 14-én a könyvtár-
ban.

Lídia önkéntesként jutott el Peru-
ba, ahol három hetet töltött. Többféle 
tájegységet felkeresett, járt a Titicaca-
tónál, állt a Csendes óceán partján, 
bebarangolta az inkák rejtett városá-
nak, Machu Picchunak a romjait. Elő-
adásában részletesen bemutatta Peru 
földrajzát, gazdaságát, élővilágát és 
konyháját, az ismereteket saját élmé-
nyeivel fűszerezve. A fotóvetítés során 

életét, az anyaotthonban, a munkája során látott sorsokat 
gyúrta egybe. Lám a keserűség, a fájdalom csipetnyi meg-
látással így képes jót teremteni.

Hidvégi Mária mielőtt könyve születésének körülmé-
nyeire kitért volna, beszélt a mese régmúltjáról, feladatá-
ról, előkapva egy-egy ízes történetrészletet. Ahogy hallgat-
tam az volt az érzésem, hogy sok köze van a mesékhez, ta-
lán az választotta Őt és nem fordítva. A hallgató szemében 
ettől aztán nagyon is hitelessé válik önmaga és minden, 
amit mond.

Az esten kevesen jöttünk össze, de annál inkább fi gyel-
tük előadónk minden szavát, rezdülését, mosolya rendkí-
vül beszédes volt.   

Sokat tűnődtem azon, hogy vajon mi lehet az elvermelt 
parázs? Talán szeretet, remény, ősi erő, amire óriási szük-
ség van a mai világban mindenütt, nem csak az ínséges 
időkben... Vigyázzunk rá!

(A könyv a fonyódi könyvtárban megtalálható.)
Láng Edit

egy egészen más világba 
nyerhettünk bepillan-
tást, egy olyan világba, 
ahol élő a természet és 
a hagyományok, viszont 
lakói nélkülöznek olyan 
az európai ember szá-
mára alapvető dolgo-
kat, mint az összefüggő 
vasúthálózat, vagy a 
higiénikus ivóvíz. Azt 

hiszem, ez többünk számára 
elgondolkodtató volt a saját 
hétköznapi problémáinkkal kapcso-
latban.

Az előadás végén senkinek nem 
akaródzott elmennie, és nem csak a 
vihar miatt. Tradicionális perui ze-
nét hallgattunk, beszélgettünk, és 
mikor meghallottuk, hogy Lídia járt 
a Galapagos-szigeteken is, már azt 
is tudtuk, mivel szeretnénk folytatni 
áprilisban úti beszámolóinkat.

A rendezvényre a Fonyódi Kul-
turális Intézmények szervezésében 
került sor. Galambos Zsófi a (A fotókat Dobány Lídia készítette.)



Elérkezett ismét március 22. A víz világnap-
ja. Az óvodában nagy készülődés előzte meg ezt 
a neves napot. A különböző csoportokban egész 
héten a víz különlegességéről, fontosságáról be-
szélgettek az óvóné-

nik a gyerekekkel. Kü-
lönböző érdekes kísérletekkel, 
és fontos tudnivalókkal bővítet-
ték tudásukat. Az óvodások mint 
sok kis vízcsepp, kék ruhába öl-
tözve érkeztek erre a napra. 

Mese elevenedik meg a gye-
rekek közreműködésével a víz-
cseppek életéről, fontosságáról: 
hiszen a vízhez kapcsolódva 
különböző technikákkal varázs-

Kiállítónkat Bántó Zsuzsanna méltat-
ta kedves szavakkal. Takácsné Baja Erika 
zongorajátéka és Szabó Mónika éneke, 
hangulatában tökéletesen illett az ese-
ményhez.

Józsa Judit közvetlensége, kedvessé-
ge a két zeneművész előadásával kiegé-
szülve meghitt, bensőséges, családias 
hangulatot teremtett.

 Külön örömöt jelentett, hogy a meg-
nyitóra sok gyerme-
ket elhoztak, szüle-
ikkel együtt csodál-
kozhattak rá erre a 
csodálatos, titkokkal 
teli világra.

A kiállítás április 
17-ig megtekinthető 
a Múzeumban.

Láng Edit
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Józsa Judit kiállítása a Múzeumban 

A Könyvtár nőnapi rendezvénye: Élőételek egészségesen

  Magyar Mesevilág címmel nyílt kiál-
lítás a Múzeumban. Az alkotó Józsa Ju-
dit kerámiaszobrász, művészettörténész, 
akinek már több mint száz kiállítás van a 
háta mögött. Fonyódon a harmadik volt 
a mostani. Józsa Judit Székelyudvar-
helyen született, híres korondi fazekas 
családból jött, majdnem húsz éve él már 
Magyarországon. 

Gyermekkori álom megvalósulásának 
nevezte munkáit, első szobrát tizenegy 
évesen készítette. 

Lénárt Gitta előadásán vettem részt a fonyódi művelődési házban 2013. már-
cius 7-én, amelyet élőételek - lúgosítás természetesen címmel rendeztek. Az elő-
adás meglepetést tartogatott számomra, hiszen az elmondottakat – a lúgosítás 
fontosságáról – szemléletes bemutatóval kötötte egybe az előadó. Az elkészült 
italt, süteményt meg is kóstolhatta a szép számú közönség.

Véleményem szerint a kóstolt ital, süti hasonlított a megszokott ételek, italok 
ízvilágára. A friss alapanyagból – spenót, alma, banán – víz hozzáadásával tur-
mixgéppel elkészített italt rögtön fogyasztani lehetett. A süti is az alapanyagok 
aprítása, keverése, formázása után azonnal kóstolható volt.

A hagyományos táplálkozáshoz képest lényeges különbség a kóstoló elkészí-
tésének módjában és abban volt, hogy tartósítószer hozzáadása nélkül készült 
az étel és az ital.

Az előadás végén, aki szeretett volna, könyvet vásárolhatott. Örömmel fo-
gadtam ezt a jó és érdekes nőnapi lehetőséget. A rendezvényre a Fonyódi Kultu-
rális Intézmények szervezésében került sor.

Nagy Endréné résztvevő

A mesékhez különleges kötelék fűzte, 
kedves mesekönyve Benedek Elek: Nagy-
apó mesefája  volt. Józsa Judit munká-
ival egyedülálló műfajt teremtett, mivel 
a magyar terakotta és kerámiaszobrászat 
történetében eddig nem született alkotás 
a mesevilággal kapcsolatban. 

Terakotta kisplasztikái földfestékes 
pasztellszínűek, a magyar népmesék 
hőseit jelenítik meg; Királykisasszonyt, 
Jankót, Királyfi t, Vasorrú Bábát, három- 
hétfejű sárkányt, Tündérszép Ilonát.

Bár a mesék elsősorban a gyerme-
kekhez szólnak, az alkotó úgy gondolja, 
szükséges hogy a felnőttek szembesülje-
nek a mesékben megjelenő ősi világkép-
pel, hiszen már elfelejtették mit is jelent.

„Nekem az a legnagyobb elismerés, 
ha egy kisgyerek megrángatja a szoknyá-
mat, rámutat valamelyik szoborra, hogy 
neki az tetszik.” –, mondta a művész.

A víz világnapja
latos kis alkotások készültek így el. Megtalálunk itt csodás 
rajzokat, festéseket, hajtogatott kis csónakokat, kézzel gyűrt 
kis kacsákat, halakat és még sok érdekes munkát.

Lehetőség is nyílt a gyerekek számára, hogy egy kis horgá-
szatban kipróbálják kézügyessé-
güket. Nagy lelkesedéssel vettek 
részt benne, hiszen nem csak 
nézni lehetett a kiállítást, hanem 
játszani is benne.

Remélem sikerült felkelteni 
érdeklődésüket, és szeretettel 
várjuk óvodánkban, hiszen még 
egy hétig látható óvodásaink 
munkája.

Kopp Adrienn óvónő

Fotók: Kajetán Jácint
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A korábbi évekhez hűen, a Fonyódi 
Múzeum szervezésében az idén, immár 
sokadszor került sor a kisiskolások számá-
ra megrendezett mesemondó versenyre 
és rajzkiállításra. A program célja, hogy a 
hosszú tél búcsúztatójaként megmozgassa 
a kisdiákokat és bemutathassák rajzaikat, 
valamint a bátrabbak közönség elé állva, 
az iskola falait elhagyva, vidám meséket 
adjanak elő.

Habár a rajzokból készült kiállítás 
háttérként várta a mesélni vágyókat és az 
érdeklődőket, a hírtelen leesett hó az utol-
só pillanatban komoly fejtörést okozott a 
szervezőknek. Nem kis feladat egy nagy 
csapat, izgalommal teli nebulóval, ünnepi 
ruhában átvágni a hóval borított Kossuth-
erdőn, még akkor sem, ha az úti cél nincs 
is olyan messze. Végül az általános iskola 
könyvtárában gyűltek össze a megméret-
tetést vállalók. 

A Fonyódi Kulturális Intézmények 
március 21-ére népmesemondó versenyt 
hirdetett meg, melynek helyszíne a Bala-
ton Kollégium volt. A versenyre három 
korcsoportban nevezhettek a mesélő 
kedvű gyerekek.

Kezdésként az óvodások repítettek 
vissza minket a mesék világába. Négy 
óvodából kilenc kisfi ú és tizenkettő kis-
lány mérettette meg magát. Első helye-
zést ért el a balatonboglári Varga Sára A 
ravasz kiskakas című mesével. Második 
helyezett A három pösze lány című mesé-
vel a szintén balatonboglári Tilesch Júlia 
lett. Harmadik helyezést ért el a fonyódi 
nagycsoportos Hosszú Adrienn  Pityke és 
a kökény című mesével.

A zsűri a különdíjat a fonyódi nagy-
csoportos Hunyadi Mátyásnak ítélte, aki 
a Mátyás király és az igazmondó juhász 
című mesével versenyzett.

Délután az általános iskola első és 
második osztályos tanulói folytatták a 
versenyt. Balatonlelléről egy fő, Bala-

tonfenyvesről négy fő, Balatonszent-
györgyről négy fő és Fonyódról hat fő 
mérte össze mesemondó tehetségét. Első 
helyezett lett 1.a.o. Németh Ákos, A félig 
nyúzott bakkecske című mesével. Máso-
dik helyezést ért el 1.a. o. Szántó Zsófi a, A 
bugyuta ember című mesével. Harmadik 
helyen 1.b.o. Szabó Száva Hargita vég-
zett, A szegény ember meg a lova című 
mesével. Mindhárman Fonyódról érkez-
tek.

A zsűri ebben a korcsoportban két 
különdíjat osztott ki. Táskai Balázs bala-
tonlellei, 2. o. tanuló Az ifjúság forrása, 
míg Mayer Milán balatonfenyvesi 2. o. 
diák A balatoni igazgyöngy című mesével 
érdemelte ki a különdíjat.

A harmadik korcsoportban harmadik 
és negyedik osztályos nebulók versenyez-
hettek. Fonyódról,  illetve Balatonszent-
györgyről összesen hatan mérettették 
meg magukat. Első helyezést kapott a 4. 
o. balatonszentgyörgyi Makay Sára, aki A 
szamár és az oroszlán című mesét mond-

ta el. Második helyezett lett a 3.a. o. Hu-
ber Lili, fonyódi tanuló, A molnár, a fi a, 
meg a szamár című népmesével. Harma-
dik helyezést ért el a 3. o. Hegedűs Vero-
nika Balatonszentgyörgyről, aki A három 
kívánság című népmesét adta elő.

Felemelő élményt nyújtott számomra 
ez a nap. Látni és hallani a sok határo-
zott kiállású, csillogó szemű, az alkalmat 
öltözékükkel és viselkedésükkel meg-
tisztelő kisfi út és kislányt. Bár a verseny 
statisztikai elemzése azt mutatja, hogy 
korcsoportonként felfelé haladva egyre 
csökken a versenyzők száma, biztatná-
lak Titeket, gyerekek, ne hagyjátok abba! 
Őrizzétek meg meseszereteteteket és elő-
adó kedveteket. Köszönet az élményért a 
családoknak, szülőknek, nagyszülőknek, 
a felkészítő nevelőknek, de legfőképp a 
bátor szereplőknek. Végül pedig hálás 
köszönetemet fejezném ki a szervezők-
nek a megtisztelő felkérésért, hogy a zsű-
ri elnöke lehettem.

Rajczi Erika nyugdíjas tanár 

Szép számú kedves és vidám mesét 
hallhattunk sok-sok tanulsággal. Az első-
sök hatalmas lelkesedéséről tesz bizony-
ságot, hogy több oldalas meséket tanultak 
meg és adtak elő. A kicsit idősebbek jó 
része már rutinnal érkezett, nem volt szá-
mukra újdonság a mesemondó versenyek 
világa. 

Az alsó tagozat „öregjei”, a negyedik 
osztályosok különleges módon készültek. 
Mindkét osztály egy-egy csapatba szer-
veződve állt ki a megmérettetésen. Külön 
dicséretet érdemelnek a tettükért. Az ő fel-
adatuk lett volna a városi műsor előadása 
március 15-én, ezért hosszú, kimerítő, pró-
bákkal teli napjaik során szakítottak időt a 
mesemondó versenyre való felkészülésre 
is. Sajnos a rendkívüli időjárás nem tette 
lehetővé, hogy a két és fél hónapnyi ke-
mény munkával összeállított műsorszá-
mukat bemutassák nemzeti ünnepünkön. 

A mesemondón való sikeres szereplés ki-
csit kárpótolta őket, hiszen rendkívül vi-
dám történeteket adtak elő és az arcokra 
csalt széles mosolyok megerősítették ben-
nük, hogy ezen munkájuk nem volt hiába 
való, és megnyugodva, sikerrel zárhatják 
le ezt a rendkívül nehéz időszakot.
Könyvjutalomban részesült: Németh 
Ákos 1.a, felkészítő: Hajba Beatrix; Szabó 
Száva 1.b, felkészítő: Győriné Welsch Ma-
rianna; Szántó Zsófi a 1.a, felkészítő: Haj-
ba Beatrix; Rákóczi Gréta 2.b, felkészítő:
Nédli Béláné; Kolip Márton 2.b, felkészí-
tő: Nédli Béláné; Kolics Mátyás 2.b, felké-
szítő: Nédli Béláné
Ajándékcsomagot kapott: Huber Lili 
3.a, felkészítő: Nagy Sándorné
Könyvjutalomban részesült: a 4.a és 
a 4.b osztály. felkészítők: Domina Katalin, 
Tóthné Horváth Mária
Domina Kata tanító néni, Szerdahelyi Szilvia

„Vidám mesék” mesemondó verseny

Kistérségi gyöngyszemek
14. Kistérségi népmesemondó verseny Fonyódon
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gorakíséretével. Külön öröm volt, hogy 3. osztályos szolfézscso-
portunk is közreműködött.

A következő napon Józsa Judit kiállítás megnyitóján adott 
rövid koncertet Szabó Mónika és Takácsné Baja Erika. Március 
25.én Mezriczky Bence és Zoltán a Kaposvári Tehet-
ségek Művészeti Gáláján szerepeltek, melyen a több hétig 
tartó válogató után Somogy megye legjobb hangszeresei léptek 
fel. Tanáruk Kissné Poprádi Enikő.

A hónap legkiemelkedőbb eseménye a Tavaszköszöntő 
koncertünk, melyre most még lapzárta előtt csak nagy izgalom-
mal készülünk, és reménykedünk, hogy az időjárás kegyes lesz 
hozzánk! Ezen az estén láthatják először a néptánccsoport új 
kalocsai ruháját, melyet sok szorgos kéz hímzett nekünk gyö-
nyörűen és szívességből. Munkájukat ezúton is nagyon köszön-
jük! Szeretnénk külön köszönetet mondani Lukács Sándornak, 
a Fonyton Kft. igazgatójának, aki magánemberként adományo-
zott 50.000 Ft-ot a Művészeti Iskolának.

Végezetül, mindannyian együtt örülünk kollégánkkal, Tóth 
Attilával, akinek a tavasz meghozta a legszebb ajándékot, kisfi -
át, aki március 21-én született. Szívből gratulálunk!

KPE

Tavasz a télben – Tavaszköszöntõ koncert 
Az időjárás ugyan a telet idézte, a gim-

názium falai között mégis tavaszi hangulat 
áradt a 2013. évi Tavaszköszöntő Hangver-
senyen. A koncertet a Fonyód Polgáraiért 
Díj átadása előzte meg.  

Elsőként Veress Ábel adta elő Bartók 
Béla Román népi táncok című alkotását 
zongorán. Ezután következtek a kis előkép-
zősök zenei produkciói, majd négy és hat-
kezeseket, fuvolaegyütteseket, általános és 
középiskolás gitárcso-
portok, rézfúvós együt-

tesek előadását hallhattuk. Rendkívül színes és 
változatos volt a repertoár.

A hangverseny második részében tánccso-
portjaink léphettek a színpadra. A sort stíluso-
san egy angolkeringő nyitotta meg. Ezt a latin 
táncok pergős, dinamikus lépései követték. A 
legkisebbek alaplépésekkel, míg a nagyobbak már bonyolultabb 
táncukkal, hol párban, hol pedig formációs táncok formájában ad-
ták elő produkcióikat. A sort egy orosz néptánc zárta, amely egyben 
átvezetés is volt néptánccsoportunk bemutatkozásához.

A fi úk a Lakócsai csizmaverővel a lányok a Kalocsai lánytánccal, 
illetve népdalok éneklésével tették teljessé a már megjelenésében is 
élvezetes produkciót. A gyönyörű népviselet és a kalocsai hímzések 

A március sok szép és fontos eseményt tartogatott iskolánk 
számára.

A hónap első napján növendékhangversenyt tartottunk, ahol 
az épp akkor tomboló infl uenzajárvány ellenére majd harminc 
gyerekünk adott színvonalas koncertet, amely három zongoris-
ta növendékünk főpróbája is volt a másnapi Székesfehérváron 
megrendezett II. Regionális Zongoraversenynek. Nagyon szép 
eredmények születtek: Veress Ábel arany minősítést kapott, 
tanára Krishtop Pavel. Szalai Rozália és Slezák Domon-
kos bronz minősítést szerzett, tanáruk Takácsné Baja Erika.

Március 9-én a Fonyódi Lions Club tartotta jótékonysá-
gi bálját, melyet táncosaink palotása nyitott meg. Óriási örö-
münk, hogy a bál bevételének felét a Lions Club iskolánknak 
ajánlotta fel. Az adomány ünnepélyes átadására a Tavaszkö-
szöntő koncertünkön kerül sor. Március 21-én Balatonfenyve-
sen Egyed Emese festőművész kiállítását Takácsné Baja Erika 
zongorajátéka színesítette.

Március 22-én a katolikus templomban nagyböjti zenés 
áhítat volt, melyen iskolánk szolfézs- magánének tanára Szabó 
Mónika, valamint a Gimnázium énektanára Varga Zsuzsanna 
és Schranc Álmos növendékünk énekeltek, Krishtop Pavel zon-

A tavaszi szünet első napjának délutánján került sor a városi 
könyvtárban a tavaszi játszóház megrendezésére. Idén a húsvétra 
készülő gyermekek a könyvtár segítőkész dolgozóinak hála, ké-
szíthettek báránykát, guriga nyuszit, nyuszis ceruzatartót, fest-
hettek só-liszt gyurmából készített felakasztható tojásdíszeket.

Legnagyobb meglepetésemre nem csak óvodás és kisiskolás 
érdeklődött a játszóház iránt, hanem voltak nagyon ügyes és öt-
letgazdag felső tagozatosok is. Jó volt látni, hogy számítógépezés 

a foltvarrók, a szülők, a nagyszülők ál-
dozatos keze munkáját dicséri.

A koncert ugyan maratonira sike-
rült, mégis az utolsó pillanatig élményt 
jelentett  mindenkinek.

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani pártolóinknak, akik segítségével 
már az eddigiekben is lehetőség nyílt 
arra, hogy ehhez hasonló, színvonalas előadások jöhettek létre.

A fonyódi Lyons klub 150.000 forintos adománnyal lepte meg a 
művészeti iskola alapítványát. A felajánlást Bá-
lint Lehelné Zsuzsa elnökasszony a hangverse-
nyen ünnepélyes keretek közt tette meg.

A Fonyton Kft. részéről Lukács Sándor ügy-
vezető úr 50.000 forinttal támogatta az alapít-
vány munkáját. 

Hálával tartozunk az adománygyűjtő hang-
versenyünkön résztvevőknek is hisz jótékony 

kedvüknek köszönhetően szép bevétel gyűlt össze.
A legnagyobb elismerés mégis a Fonyódi Alapfokú Művészeti 

Iskola növendékeit és felkészítő tanárait illeti, hisz csodás műso-
rukkal mint már annyiszor, ünneplőbe öltöztették  egy legszebb 
ünnepünket, a húsvétot. 

Nagyszerű élmény ezen az eseményen részt venni.
Dr. Czinkné Tóth Emese

vagy televíziózás helyett ezek a gyerekek barátaikkal ezt a kreatív 
programot választották. 

Jókedvűen és a legnagyobb egyetértésben együtt alkottak ki-
csik és nagyok. Ez utóbbiak kedves segítségnyújtásának köszön-
hetően mindenki elégedetten, sikerélményben, valamint remek-
művekkel gazdagon térhetett haza. 

A programot a Fonyódi Kulturális Intézmények szervezte.
Domina Kata

Tavaszi játszóház
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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 

MINDIG TV

KÁBEL TÉVÉ, 
BELSŐ HÁLÓZATOK, 

TELEFON- ÉS 
INTERNET 

HÁLÓZATOK 
SZERELÉSE,
 JAVÍTÁSA!

KOLIP ZOLTÁN
06/20-247-2343

ÚJ SUZUKI MÁR 2013.000 FT-TÓL
Vállaljuk minden típusú új és használt autó beszerzését!

– műszaki vizsgáztatás, biztosítás és kárügyintézés –

Bérautó már 2.900,-Ft-tól!
CÉL A BIZTONSÁG:  

10 pontos ingyenes átvizsgálás 
minden Suzuki típusú gépjárműre és

olajcsereakció a benzines Suzuki modellekre  
csupán 8800 Ft-ért!

Jobbnál jobb nyári gumi ajánlatok!
További részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben:

MUNKA! Bélatelepi szezonális melegkonyhás büfébe munkatársakat keresek. Érd.: kkarsay@gmail.com,   06-30-9698-662
ELADÓ! Eladó Fonyódon 750 négyszögöl szántóföld. Érdeklődni: 06/30-892-4400
Női ruhák javítását, varrását rövid határidőre vállalom. Kraliczky Eszter Tel.: 70/312-8191
Kertépítés, füvesítés, fűnyirás, sövényvágás, vakondrács lerakása, öntözőberendezés kiépítése, díszburkolat/viacolor, fakivágás, gyepszellőz-
tetés, gépi és kézi földmunka. Tel: 06/70/ 77 29 554

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

Apróhirdetések:



Programok április 15-től május 11-ig

18.  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!

15.  hétfő 19.  péntek

18:00
Feng Shui Galéria

„Zámbó Jimmy” 

emlékest

Közreműködik: 

Máthé Zsolt

18:00
Feng Shui Galéria

„Igyon egy kávét…”

 R. Kárpáti Péter beszélget Homonai Varga 

András fl amenco gitárművésszel

15:30
Fonyódi Múzeum

Bukovszky Julianna 

kiálítása: Gyógyító 

mesék, gyógyító 

növények

Református 
Istentiszteletek 
rendje:

Evangélikus 
Istentiszteletek 
rendje:

Katolikus 
miserend:

csak első pénteken 18:30 
Plébániatemplom

szombat 18:30 Plébániatemplom

vasárnap
 9:15 Szent István Kápolna

 11:00 Plébániatemplom
 18:30 Plébániatemplom

Gyerekmise:szombaton az esti 
szentmisék, a következő napokon: 
május 11. Szeretettel várjuk a kis-
gyermekes családokat!

•

•

•

27.  szombat26.  péntek20.  szombat 25.  csütörtök

09:00

A Föld világnapja 

– Nagytakarítás 

szervező: 

Fonyódi Múzeum

13:00
Fonyódi Könyvtár

Kézműves foglalkozás 

felnőtteknek – pénztárcát 

készítünk kávészacskóból 

Részvételi díj: 300 Ft. 

16:30
Fonyódi Könyvtár

Filmklub: 
Életrevalók c. fi lm 
vetítése

18:00
Feng Shui Galéria

Salamon János festő 

kiállításának 

megnyitója

10:00-13:00
Fonyódi Könyvtár

Anyák napi 

kézműves foglalkozás 

gyerekeknek

Részvételi díj: 300 Ft

április 14-én, 14:00-kor
április 28-án, 14:00-kor

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

•
•

15:00
Fonyódi Múzeum

Fodor András 

Emléknap 

2.  csütörtök

16:30
Fonyódi Könyvtár

Úti-Élmény-Beszá-

moló– Dobány Lídia

vetített képes előadá-

sa: Galapagosról

4.  szombat

10:00

Madarak Fák Napja 

– Madárgyűrűzés 

(eső nap: – május 11.) 

Fonyódi Múzeum

11.  szombat

10:00

Tavaszi Bicikli Túra 
Indulás: 
Fonyódi Könyvtár

Tisztelt Véradók!

A legközelebbi véradás 
időpontja: 

2013. 04. 29. 10-16 óráig
 A véradás helye: 

Fonyód Orvosi Rendelő

   Sándor Éva véradás szervező

április 21. vasárnap  9:30 úrvacso-
rás istentisztelet
május 5. vasárnap   9:30  istentisz-
telet

A protestáns templomban 
Fonyód József u. 11.

Protestáns Kulturális Est a Múze-
umban május 9-én, csütörtökön  
18 órakor Dr. Ottóffy Gábor gyer-
mek onkológus  „Az év onkológusa 
2012 – az én orvosom”
Házi bibliaóra április 17-én 16 
órakor Schmidt Zoltánnénál (Al-
sóbélatelep István király u. 5.)

•

•

•

•

 Minden kedves véradót szeretettel várunk!


