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Közélet

       Döntött a képviselő-testület 
           – a 2013. április 25-i ülés összefoglalója –

Fonyód Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megtárgyalta és…

 - elfogadta a Délnyugat Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Társulás Elnöké-
nek a társulás tevékenységéről szóló, az 
előterjesztés mellékletét képező tájékoz-
tatóját.

- nem változtatta meg Fonyód vá-
ros helyi tömegközlekedési menetrendjét, 
de felkérte az önkormányzat illetékesét, 
a nyaraló tulajdonosok kérésére, hogy a 
1150 –es busz indulási idejének, számukra 
kedvező megváltoztatását vizsgálja meg, 
és javaslatával keresse meg a személyszál-
lítási közszolgáltatást 2014. december 31-
ig ellátó Kapos Volán Zrt-t, aki állásfogla-
lásában tegyen javaslatot.

- elfogadta Fonyód Város Önkor-
mányzatának a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló önkormányzati rendele-
tének módosítását.

- elfogadta Fonyód Város Önkor-
mányzatának a gyermekvédelem helyi 
szabályairól szóló önkormányzati rendele-
tének módosítását.

- elfogadta a Fonyód-Balatonfeny-
ves Alapszolgáltatási Központ 2012. évi 
beszámolóját 89.385 ezer Ft bevétellel és 
85. 938 ezer Ft kiadással. Megállapította 
a Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgálta-
tási Központ létszámát 17 főben. Felkérte 
a polgármestert, hogy Balatonfenyves Kö-
zség Önkormányzata részére 418e Ft-ot 
fi zessen vissza a hozzájárulás összegéből. 
Felkérte a polgármestert, hogy a Fonyód-
Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ 
2012. évi beszámolóját építse be Fonyód 
Város Önkormányzat 2012. évi zárszám-
adásába.

- elfogadta a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló jelentést, az 
átruházott hatáskörben hozott döntések-
ről szóló beszámolót, valamint a két ülés 
között végzett tevékenységről szóló tájé-
koztatót.

- elfogadta – az előterjesztéshez mel-
lékletként csatolt – a 2012. évre vonatkozó 
éves ellenőrzési jelentést, valamint elfo-
gadta a közzétételi kötelezettség teljesíté-
séről szóló tájékoztatót az előterjesztésben 
foglaltak szerint. 

- elfogadta az Önkormányzat 2014. 
évi költségvetési koncepcióját az előter-
jesztés szerinti tartalommal.

- élve egyetértési jogával, elfo-
gadta a Palonai Magyar Bálint Általános 
Iskola (8640 Fonyód, Fő u. 8.) átdolgozott 
Szervezeti és Működési Szabályzatát az 

előterjesztés melléklete szerin-
ti tartalommal.

- elfogadta az Egészség-
ügyi Kft. – Fonyód 2012. évi 
tevékenységéről, gazdálkodási 
mérlegéről és közhasznú je-
lentéséről szóló beszámolót, 
valamint szabályzatainak mó-
dosítását.

- pályázatot hirdet a 
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde in-
tézményvezetői álláshelyének 
betöltésére az előterjesztésben 
leírtak szerint.

- elfogadta a város 2013. évi lekötött 
és tervezett nyári programjairól szóló tá-
jékoztatót.

- elfogadta a Fonyódi Kulturális In-
tézmények átalakítására készített javas-
latot, és egyben felkérte a Fonyódi Kul-
turális Intézmények megbízott vezetőjét, 
hogy az átalakítással kapcsolatos iratokat 
készítse el és terjessze be a Képviselő-tes-
tület 2013. június 27-i ülésére.

- elfogadta a gyermekvédelem helyi 
szabályairól szóló önkormányzati rendele-
tének módosítását.

- határozott a XX. századi önkény-
uralmi rendszerekhez köthető elnevezések 
tilalmával összefüggő 2012. évi törvénnyel 
összefüggésben, Fonyód érintett közterü-
let-neveinek megváltoztatásáról.

1.) Engels tér utca elnevezését Liget tér 
utcanévre;  

2.) Károlyi Mihály utca elnevezését 
Károlyi utcanévre változtatja 2013. május 
1. napjával.

- elfogadta a Fonyód Konyha Non-
profi t Kft. 2013. évi Üzleti Tervét az elő-
terjesztés melléklete szerinti tartalommal.

- ideiglenes bizottságot hozott 
létre a Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló önkormányzati rendelet 
alapján, a civil szervezetek, civil szervező-
dések, magánszemélyek támogatás iránti 
kérelmének elbírálására, melyet döntési 
jogkörrel ruház fel. Az ideiglenes bizottság 
elnökének dr. Merényi Éva képviselőt, a 
bizottság tagjainak Szőcs Mihályné és Far-
kas Gábor képviselőket választotta meg.

- bérbe adta Marx József Fonyód, 
Rózsa u. 37/A. szám alatti lakos részére a 
Fonyód, Templom téren  lévő , nem lakás 
céljára szolgáló helyiséget 2013. május 15-
től 2014. május 15-ig, 70.000.- Ft / hónap 
bérleti díjért. Nem járult hozzá, hogy a 
bérleményt a bérlő a saját tulajdonában 
lévő helyiséggel egybenyissa. A bérbeadás 

a szerződésben leírtak alapján.
- hozzájárult a Fonyód, Templom 

téren lévő ingatlan társasházzá alakításá-
hoz.

 Jelen ajánlathoz 2013. december 31-ig 
köti magát.

- megvásárolja a Fonyód, Szegfű ut-
cában lévő beépítetlen terület megnevezé-
sű, 700 m2 területű ingatlant 1.050.000.- 
Ft vételáron.

- elfogadta Fonyód Város Önkor-
mányzat környezetvédelem helyi szabá-
lyairól szóló önkormányzati rendeletének 
módosításáról.

- elfogadta Fonyód Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalának Szer-
vezeti és Működési Szabályzatát (a to-
vábbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerinti 
módosítással:

Az Ügyfélszolgálat ügyfélfogadása:
• Hétfőtől csütörtökig 8.00–16.00 óráig
• Pénteken 8.00–12.00 óráig

A hivatal Építéshatósági és műsza-
ki osztályának ügyfélfogadása kizá-
rólag telefonos időpont egyeztetést 
követően:
• Szerdán 08.00–12.00 óráig; 
13.00- 16.00 óráig
• Pénteken 08.00–12.00 óráig

A hivatal hatósági, pénzügyi és tit-
kársági osztályának ügyfélfogadása:
• Hétfőn 08.00–12.00 óráig 
(május 1-től–október 31-ig) 
• Szerdán 08.00–12.00 óráig; 
13.00–16.00 óráig
• Pénteken 08.00–12.00 óráig

A testület következő rendes ülése 
május 30-án 14 órakor lesz a 

városháza nagytermében. 
A testületi ülés anyaga megtekint-
hető a www.fonyod.hu weblapon.
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Fonyód Város Polgármesteri Hivatala 

1 fő közterület felügyelő 
állást hirdet.

Részletek a fonyod.hu honlapon.

Érdeklődni Nagy Brigitta Titkárságvezetőnél, ill. a  
hivatal@fonyod.hu email címen.

Fonyód Város Polgármesteri Hivatala 

1 fő hivatalsegéd 
állást hirdet.

Részletek a fonyod.hu honlapon.

Érdeklődni Nagy Brigitta Titkárságvezetőnél, ill. a  
hivatal@fonyod.hu email címen.

Április 15-én aláírásra került a Fonyódi Turisztikai Egye-
sület „Helyi TDM-szervezet fejlesztése” címmel benyújtott 
pályázatának Támogatási Szerződése. A szerződés értelmé-
ben az elkövetkezendő 24 hónapban több, mint 58 millió fo-
rint értékben valósulhatnak meg turisztikai fejlesztések váro-
sunkban.

A projekt megvalósításának első ütemeként, már az idei 
évi szezonra elkészül a Dísz téri aluljáró felépítményének 
felújítása, amelyben az egyesület a nyári szezonban ajándék-
bolttal kiegészített információs pontot fog üzemeltetni. A Vi-
gadó téri Tourinform iroda épülete pedig új 
funkciót kap: bár az épület felújítása csak 
szeptembertől kezdődik meg, de már idén 
kerékpáros-barát szolgáltatásokkal egészül 
ki a Tourinform iroda tevékenysége.

Az egyesület egy szezonzáró rendezvény 
fi nanszírozásával és megszervezésével sze-
retne kedveskedni a helyi lakosoknak, a város 
vendégeinek és mindazoknak, akik számára 
szeptemberben is vonzó a Balaton és vele 
együtt Fonyód. A rendezvényen a balatoni 
halaké lesz a főszerep, az időpontja pedig 
illeszkedni fog a Badacsonyi Szürethez. A 
rendezvényről részleteket a nyár folyamán 
árulunk el!

A pályázat lehetővé teszi, hogy három 
naptári évre elegendő marketinganyagot készítsünk: az első 
kiadványokat a június 15-én nyitó Tourinform irodában már 
megtalálhatják az érdeklődő turisták és mindazon fonyódiak, 
akik saját használatra vagy nyaralóvendégeiknek szeretnék 
összegyűjteni a városunk látnivalóiról, programjairól szóló 
információkat.

Marketing-költségvetésünk egy részét az egyre nagyobb 
jelentőséggel bíró online marketing tevékenységre kívánjuk 
fordítani. Ezért hamarosan – legkésőbb augusztus közepére 
– elkészül Fonyód 3D-s virtuális túrája, azaz interneten ke-
resztül bebarangolható lesz városunk, panorámaképek és ki-
egészítő információs szövegek segítségével. A virtuális túrá-
hoz lehetőség van turisztikai szempontból jelentőséggel bíró 

szolgáltatóknak is csatlakozni. Ez ügyben kérjük keresse fel a 
Fonyódi Turisztikai Egyesület irodáját.

Az iroda nyitvatartása: hétfőtől péntekig 8-16 óráig, de ja-
vasoljuk az előzetes időpont-egyeztetést!

Elérhetőségeink: 
Fonyódi Turisztikai Egyesület irodája, 

Szent István utca 63.
tel: 85/560-042, 20/9597-317

e-mail: fonyod@balatonfonyod.hu

Soltész Berta idegenforgalmi menedzser

TDM-pályázat: kezdődhet a munka!

    

       FELHÍVÁS!

  Ingyenes hirdetési lehetőség!

A Fonyódi Turisztikai Egyesület – a 
TDM-pályázat fi nanszírozásában – tagjai-
nak térítésmentesen (a 2013. évre befi zetett 
tagsági díj ellenében) reklámanyagot bizto-
sít. Minden egyes tagunk részére egyedileg 
névjegykártya méretű szóróanyagot készít-
tetünk, melyet a turisták részére elérhetővé 
teszünk információs pontjainkon, többi ta-
gunknál, illetve lejuttatjuk az országos tour-

inform-hálózat részére. A kártyán megjelenítjük az egység ne-
vét, elérhetőségét, valamint logót és / vagy fotót. Ezért kérjük 
minden Egyesületi Tagunkat, a szükséges adatokkal, képekkel 
keressék fel személyesen vagy e-mailben a Fonyódi Turisztikai 
Egyesület irodáját (Szent István utca 63, e-mail: fonyod@ba-
latonfonyod.hu) 2013. május 24-ig!

Most még Ön is csatlakozhat! Amennyiben szeretné az idei 
turisztikai szezonban szolgáltatásait ingyenesen népszerűsí-
teni, legyen tagja a Fonyódi Turisztikai Egyesületnek, és Ön-
nek is elkészíttetjük a fényképes névjegykártyát. Jelentkezését 
május 24-ig várjuk a Szent István utca 63. alatt található iro-
dánkban, e-mailben a fonyod@balatonfonyod.hu címen, vagy 
a 20/9597-317-es, bármikor hívható mobiltelefonszámon.

 

                                      Móring József Attila 
moring.fogadoora@gmail.com



Közélet

Fonyódi Hírmondó   5

LIONS-hírek
A fonyódi LIONS Club áprilisi 

híreiről szeretnék beszámolni jelen 
írásommal. Ez a hónap majdnem 
csupa szép eseménnyel szolgált. 
Kezdném azzal, hogy 20-án rendezte 
a Magyarországi LIONS Clubok Szö-
vetsége a LIONS napot. Ezen ketten 
vettünk részt Bálint Lehelné elnök, 
és jó magam. A nap célja  „Adomány 
gyűjtés a Daganatos Gyermekekért 
Alapítvány javára”. Csodálatos szép 
időben nagyon szép napot tölthettünk együtt az ország minden 
részéből érkező kedves „oroszlánokkal”. A rendezvény színhelye a 
Vörösmarty tér volt. A nap csúcspontja a LIONOK felvonulása. Ez 
egy felejthetetlen élmény. Ilyenkor érzi igazán az ember milyen jó 
Lionok családjához tartozni. 

Áprilisi tudósításban már hírül adtuk, hogy a budapesti Klau-
zál LC szervezésében 10 jegyet kaptunk – iskolás gyerekek részére 
– egy operaházi előadásra, és a Parlament megtekintésére. Ez a 
rendezvény április 27-én volt. A gyerekek, és a kísérők utaztatását, 
és egyéb programot a fonyódi klub, és Lukács Sándor támogatta. 
Azt hiszem nagyon szép, és tartalmas napot töltöttünk együtt. 

Együttműködési megállapodást kötöt-
tünk a Mátyás Király Gimnáziummal a tanu-
lók önkéntes munkavégzése címén. 

Még egy jó hírrel szolgálhatunk a NEA 
által a civil szervezetek működését támogató 
pályázaton 260.000.-Ft vissza nem téríten-
dő támogatást nyertünk. 

Röviden ennyi történt velünk áprilisban. 
Fábián Lászlóné titkár

Elindult a hajóforgalom Fonyód és Badacsony között. Pénteken 167. alkalommal 
került megrendezésre a már hagyománnyá vált hajózási évadnyitó.

Idén a badacsonyiak látták vendégül a fonyódiakat, ápolva ezzel a két város közötti 
régi barátságot. Félvízre érve a kapitány megállította a hajót, és dr. Horváth Gyula a 
Bahart Zrt. vezérigazgatója köszöntötte a két város küldöttségét, majd a polgármes-
terek közösen megkoszorúzták a Balatont, így tisztelegve azok előtt is, akik a tóban 
leltek örök nyugalomra. A beszédekben az is elhangzott, hogy mindannyian bíznak egy 
sikeres nyári szezonban és a hosszú távú barátságban. Gacs Nóra

Kedves fonyódiak, nyaralótulajdonosok!

Évadnyitó hajóindítás

Társaságunk folyamatosan végzi a közterületek takarítását, a zöldterületek megújítását, annak érdekében, hogy városunk méltó-
képpen várja a nyári szezont. Ha szeretnének szebb környezetben élni, Önök is tehetnek érte! Kérem, gondozzák a házuk előtt lévő 
közterületet (amely a helyi rendelet értelmében kötelességük is), hogy mindenki jobban érezhesse magát a városunkban, és adóforint-
jainkat 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 rendeletre sem volt szükség!

Társaságunk megújult honlapján – www.fonyodert.hu – elérhető a városüzemel-
tetéssel (piac, strandok, közterületek, stb.) kapcsolatos minden információ. Észrevé-
teleket, bejelentéseket, javaslatokat a következő elérhetőségeken keresztül várunk: 
8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17., a www.fonyodert.hu internetes oldalon keresztül köz-
vetlenül, 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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20 éves a FONYTON

„20 év az elektronika szolgálatában” – a FONYTON Kft. 
keretén belül. Az előzmények 1988-ban kezdődtek a HT fo-
nyódi telephelyén monitorok, kábel TV-fejállomás egységek, 
P/S pattern generátorok, IPTV rendszerelemek, stb. és egyéb 
fi nommechanikai/híradástechnikai termékek gyártásával.

A FONYTON előélete 1991-ben aláírt PHILIPS-HT szerző-
dés keretében videófej-meghajtómotor, 1992-ben CD-appliká-
ciók (CD-meghajtó- és betöltő egységek) gyártásával kezdődött 
el. A jól működő PHILIPS-üzletág kibontakoztatása és felfej-
lesztése érdekében a HT Rt. 1993. 03. 01-vel megalapította az 
egyszemélyes FONYTON Kft-t.

Az anyavállalat gazdálkodásában történt változások révén 
még 1993 őszén a Magyar Befektetési-s Fejlesztési Bank Rt. 
75%-os részesedést szerzett a FONYTON-ban, az üzemi ingat-
lan 100%-os tulajdonosa lett.

Az akkoriban világelső PHILIPS audio CD-technika rész-
egység gyártóbázisává váltunk (CD-ROM, CD-R). a bécsi PHI-
LIPS videógyárnak is beszállítói lettünk.

A magas szintű gyártáskultúrát igénylő termékek befoga-
dására 1997-ben felépítettünk egy új, 1200 m2 összalapte-
rületű raktárbázist. Ennek a bekerülési értéke meghaladta a 
700.000,- DM-t, ezt a banki kölcsönt . 3 év alatt t visszafi zet-
tük.

Folyamatos létszámbővítéssel megkezdődött a CD-újraíró 
készülékek (CD-RW), ill. ezek szívét-lelkét” jelentő lézer-opti-
kai egységek (optical pick up unit = OPU) tömeggyártása.

A PHILIPS hosszú távú stratégiája, a szigorú elvárások ka-
pacitásaink fejlesztését és biztonságos üzletvitelt követelt meg, 
1998-ban saját erőből kivásároltuk a bankot, ill az addig bérelt 
komplex üzemi ingatlant.

Profi ltisztogatással 1999-től a PHILIPS első számú OPU 

gyártóbázisává váltunk, folyamatos, 4+2 napos műszak-
rendben, létszámunk elérte az 1000 főt. Megvalósult a 
legszigorúbb vevői elvárásoknak is megfelelő „tiszta-tér 
technológia”, komoly műszaki fejlesztések mellett; új 
saját melegkonyhás éttermet alakítottunk ki, a dolgozók  
szállítása bérelt buszokkal történik.

A PHILIPS zöldmezős beruházás keretében Győrben 
felépítette a saját gyártóbázisát, a FONYTON szakem-
bergárdájára (betanítás, know how átadás, kooperáció, 
stb.) támaszkodva.

Sajnos a világpiaci változások a PHILIPS-et gyártásá-
nak súlypont áthelyezésére kényszerítette. Európai gyár-
tóbázisait Távol-Keletre telepítette, és 2002-ben kivo-
nult Fonyódról is. Az alvállalkozói szerződést még előtte 
két évre meghosszabbítottuk, így jogbiztonság mellett 

„kemény csatában” tisztességes megállapodást kötöttünk.
Az átstartoláshoz a „mentőövet” a lellei PHT Print Kft-

ből, (osztrák PHILIPS-projekt 2001-i áttelepítése jelentette, a 
FONYTON kb. 50-60 fős maradék-kapacitásával újrakezdhet-
te jövőjét!

Az újjáépítés során 2003-ban a világhírű olasz szenzor-
gyártó céggel, a DATASENSOR-ral kötöttünk megállapodást, 
létszámunk 2007-ben már kb. 150 főre növekedett. 

2005-ben megalapítottuk a cms manufacturing Kft-ve-
gyesvállalatot. (49/51%). Ezt megelőzően a FONYTON-ból 
kiválással létrejött a FONY-SAT Kft., az infrastruktúra és a 
szolgáltatások (üzemviteli, üzemeltetési és pénzügyi-számvi-
teli, valamint informatikai) működtetésére.

2007 végén létrehoztuk az olaszokkal a DATAFOTON Kft-t 
(51% olasz, 49% magyar tulajdon), amely 2011-ig 110 fő fölé 
fejlődött.

Az olasz anyacég 2011-ben kivásárolta a magyar partner 
üzletrészét, jelenleg DATALOGIC Hungary Kft. néven folytat-
ja tevékenységét.

A FONYTON még 2007-ben szerződést kötött a belga PEC 
céggel, hibrid autók akkumulátorainak gyártásához szükséges 
formattáló és tesztelő berendezések összeszerelése a balaton-
lellei telephelyen történik, a PHT Print Kft. alvállalkozásában.

2011-beni nagyszabású fejlesztéseket terveztünk. A meg-
lévő üzemi infrastruktúra bővítésének az I. üteme 2012-ben 
megvalósult, a cms neve alatt, saját erőből, közös fi nanszíro-
zással.

Jelenleg a FONYTON cégcsoport fonyódi telephelyén kb. 
270-280 fő dolgozik, legfontosabb küldetésünk ennek hosszú-
távú fenntartása.

Lukács Sándor ügyvezető igazgató/cégvezető
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Számoljunk a napenergiával!

KORÁBBAN A TUDOMÁNYOS-FANTASZTIKUS FILMEK EGYIK KÖTELEZŐ KELLÉKE VOLT, KÉSŐBB MINT FUR-
CSASÁG MEGJELENT KÖRÜLÖTTÜNK A VALÓSÁGBAN IS. MÁRA VISZONT – KÖSZÖNHETŐEN A KAPCSOLÓDÓ 
TECHNOLÓGIÁK ROHAMOS FEJLŐDÉSÉNEK – OLYAN LEHETŐSÉGGÉ VÁLT, AMELYRŐL MINDENKÉPPEN ÉRDE-
MES TUDNUNK, MI TÖBB, SZÁMOLNUNK KELL VELE. KÉPLETESEN ÉS VALÓSÁGOSAN IS. 

A napenergia az egyik klasszikus megújuló energiaforma: barátságban van a környezettel, tiszta, decentralizált, és gyakorlatilag végtelen 
mennyi ségben áll rendelkezésünkre. A nap – mai tudásunk szerint – nem oldja meg az emberiség energiaproblémáit, de segít enyhíteni azokat, 
mint ahogy otthonunkban is segíthet sok mindenben. Felhasználása nemcsak a környezetünket óvja, de ha ügyesek vagyunk, a pénztárcánkat 
is. A napenergia háztartási felhasználása egyrészt könnyű, hiszen a legegyszerűbb praktikák mindenki rendelkezésére állnak, másrészt mégsem 
olyan egyszerű, mert a beruházások zöme komoly szakértelmet és számolást igényel.

Egy Balaton-környéki lakóház esetében három lehetséges felhasználási területet célszerű átgondolni.  

1. A napenergia passzív felhasználása
Már az ókori görögök és a kínaiak is számoltak azzal, hogy ha déli irányba tájolják a házaikat, akkor azok világosabbak és melegebbek lesznek. 

Hazánkban is gyakori, hogy a nappali és a gyermekszoba erre az égtájra néz, míg a konyha vagy a kamra az északira. Ugyanakkor számos egyéb 
olyan megoldás is létezik, melyekkel a napenergiát passzív módon felhasználhatjuk. Bizonyos anyagok például kiváló hőtároló képességekkel 
rendelkeznek, míg mások távolt tartják a hőt. Az épülettemperálásban fontos szerepe lehet többek között a tető és a falak színének vagy az 
épület mellé épített növényzetnek, melyek esetleg feleslegessé tehetik a meleg hónapokban a légkondicionálót. A napfénnyel nemcsak a lakás 
melegét, de a világosságát is befolyásolni tudjuk. Alaposan takarékoskodhatunk például a villanyszámlával, ha a tervezéskor átgondoljuk, hogy 
hova, milyen és mekkora ablakokat, fénycsatornákat teszünk. 

2. A napelemek 
A napelem olyan eszköz, amely az elektromágneses sugárzást villamos energiá-

vá alakítja. Sokan keverik a napkollektorral, pedig két különböző dologról van szó. 
A napelemek előnye, hogy üzemeltetésük olcsó és a forgalmazók hosszú garanciát 
(20-25 év) vállalnak rájuk. Jelenleg úgy számolhatunk, hogy a villanyszámla 10 év 
alatt térül meg, és a rendszer kb. 30 évig megy. A megtermelt villamos energiát vagy 
saját rendszerrel (akkumulátor) használjuk fel, vagy egy inverter segítségével vissza-
tápláljuk a nagy rendszerbe. Az áramszolgáltatónk fi zet ezért nekünk.

3. A napkollektor 
A napkollektor olyan épületgépészeti berendezés, amely a napenergia felhasználásával közvetlenül állít elő fűtésre, vízmelegítésre használha-

tó hőenergiát. A technológia fűtésre csak korlátozottan és időszakosan, azaz rásegítésként használható. A kollektor matt fekete rétege elnyeli a 
hőt és felmelegszik.  Ezt a hőt vezetik el, leggyakrabban valami folyadék segítségével egy hőtárolós tartályhoz, ahol megtörténik a hőcsere. Ha új 
házat vagy komolyabb felújítást, épületgépészeti változtatást tervezünk, az anyag és a beépítési költségeket jelentősen csökkenthetjük. Meleg víz 
készítésénél évi 70-80%, fűtésrásegítés esetén évi akár 35-40 %, medencefűtésnél 80-100% energiát tudunk vele megtakarítani. A napkollektor 
szettek árai jelenleg jellemzően 200 ezer és 1 millió forint között mozognak, amihez még különböző költségek (szigetelés, beszerelés stb.) 
jönnek hozzá. A rendszer megtérülési ideje sok mindentől függ, általában 5-10 évvel lehet számolni.

                                                                                                                                       Tájékozódjon! Játsszon! Nyerjen!

                                                                                                                   www.zold-balaton.hu
Informálódjon! Játsszon! Nyerjen!

Elindult a Zöld Balaton-kampány környezetvédelmi nyereményjátéka, 
mellyel érdekes zöld ajándékokat nyerhet.  
A kérdőíveket május végéig lehet az interneten keresztül kitölteni.  
www.zold-balaton.hu 

Hirdetés
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Programok május 14-től június 17-ig

17.  péntek

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.  kedd 18.  szombat

15:00 órától
Fonyódi Múzeum

Múzeumok majálisa, 

játékos vetélkedő, 

játszóház

17:00
Fonyódi Múzeum

Magyar Parnasszus –Magyar írók, költők 

a kisgrafi kákon, exlibriseken. A kiállítás 

megtekinthető május 30-ig.

10:00
Fonyódi Könyvtár

Csiga-Biga Palota

Baba-mama 

foglalkozás

Református 
Istentiszteletek 
rendje:

Evangélikus 
Istentiszteletek 
rendje:

Katolikus 
miserend:

kedd 18:30 Plébániatemplom

péntek 18:30 Plébániatemplom

szombat 18:30 Plébániatemplom

vasárnap
 8:00 Szent István Kápolna

 9:15 Ligeti Kápolna
 11:00 Plébániatemplom 
 18:30 Plébániatemplom

Gyerekmise: szombaton az esti 
szentmisék, a következő napon: júni-
us 8. Szeretettel várjuk a kisgyerme-
kes családokat!

•

•

•

•

31.  péntek28.  kedd26.  vasárnap

14:00
Több helyszín

VÁROSI GYERMEKNAP

Részletes program a 

14. oldalon!

18:00
Feng Shui Galéria

Grandioso 

Klarinét Quartett 

koncertje

1. szombat

17:00
Fonyódi Múzeum

Almási Anikó 

keramikus kiállítása

8.  szombat

15:00 órától
Fonyódi Múzeum

Juniális 

mindenkinek a 

múzeumkertben

11.  kedd

18:00
Feng Shui Galéria

Hauser Adrienn 
zongoraművész
estje

22.  szerda

16:30
Fonyódi Könyvtár

Hogyan őrizzük meg egészségünket a Kínai 

Orvoslás szerint? Zang Edit előadása: cukorbe-

tegség, érrendszeri problémák, rákmegelőzés

18:00
Feng Shui Galéria

Szászné Hajdú 

Katalin és Szász 

Endre festőművészek 

kiállításának megnyitója

17. hétfő

18:00
Feng Shui Galéria

„Igyon egy kávét…”

 R. Kárpáti Péter beszél-

get Szily Nóra televíziós 

műsorvezető, riporterrel

május 9-én Áldozócsütörtökön 
– a Mennybemenetel ünnepe 
– 14:00-kor
Május 12-én, 14:00-kor
Május 19-én Pünkösdvasárnap 
– a Szentlélek kitöltésének 
ünnepe – 14:00-kor, 
Úrvacsorával
Május 26-án 14:00-kor

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

•

•
•

•

május 19. Pünkösdvasárnap 9:30 
úrvacsorás ünnepi istentisztelet
június 2. vasárnap 9:30 isten-
tisztelet

A protestáns templomban 
(József u. 2.)

Protestáns Kulturális Est a Mú-
zeumban június 6. csütörtök 18 
órakor Dr. Varga Gyöngyi egy. 
docens – Az áldás

Házi bibliaóra május 15-én, szer-
dán 16 órakor  Visnyei Károlyék-
nál (Tabán u. 22.)

•

•

•

•



Édesanyám

Édesanyám a szíved 
alatt már én kicsi 

szívem dobog.
Hidd el nem, nem teher ez,

Hanem áldott állapot.
Édesanyám kérve kérlek, hadd 
láthassalak meg Téged
És egy napon a Napot!
Boldogságot hozok Neked, ahogy Te 
nekem, és nem bánatot.
Ígérem nem csak sírok, és szenvedek,
De nevetni fogok sokat, szeretlek, és 
szeretek
Ha megöregszel simára simítom 
ráncaid,
És imával gyógyítom megfáradt 
szívedet,
Ősz hajadban gyönyörködöm, és nem 
engedem ki kezemből
A Kezedet,
Átvirrasztom szenvedésed, lelkem 
étkével, italával
Az elmúlásig táplállak téged.
Magzatvoltunk vádlód kiált az Égre,
Istenem, miért nem, miért ne!
Még nincs szavam Hozzád és hozzátok,
De ami most történik velünk magzat 
magyarokkal,
Az kárhozat, bűn és átok.
Édesanyám a szívedre hallgass,
Hisz érzed, hogy feléd indulok.
Ne hallgass arra, amivel lelkedet 
mérgezik
Az okosok és a gonoszok!
Tudom, furcsa dolog a világ, és még 
furcsább lesz az élet,
De engedd meg, hogy én is éljek.
Szíved alatt, szívem dobog,
Nem teher ez, de áldott állapot.

Gazdag István

(87 éves fonyódi, Szent István úti lakos)
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Közélet, kultúra

A bibliai pünkösdi történetet meg-
előző leírások nagyon is hasonlítanak a 
mai egyházi helyzetre. Van itt bizonyos 
összetartás, vannak bizonyos közös 
emlékek és hagyományok, talán közös 
remények is, de nincs semmiféle dina-
mika, semmiféle kisugárzás és hatás 
kifelé. Nincs Szentlélek! A tanítványok 
egyszerűen együtt ülnek, emlékeznek, 
imádkoznak és remélnek. „Amikor 
pedig eljött a pünkösd napja, és mind-
nyájan együtt voltak ugyanazon a he-
lyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz 
hasonló zúgás támadt az égből, amely 
betöltötte az egész házat, ahol ültek. 
Majd valami lángnyelvek jelentek meg 
előttük, amelyek szétoszlottak, és le-
szálltak mindegyikükre.

Mindnyájan megteltek Szentlélek-
kel, és különféle nyelveken kezdtek 
beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta 
nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsi-
dó férfi  tartózkodott akkor Jeruzsá-
lemben azok közül, akik a föld minden 
nemzete között éltek. Amikor a zúgás 
támadt, összefutott ez a sokaság, és 
nagy zavar keletkezett, mert mindenki 
a maga nyelvén hallotta őket beszélni.” 
(ApCsel 2, 1-6) A Szentlélek olyan ha-
talom, amely birtokába veszi az embert 
és gyökeresen megváltoztatja azt. Ezek 
az emberek hirtelen képesek lesznek 
olyan dolgokra, amelyekre előtte nem 
voltak képesek. A Szentlelket megta-
pasztaló tanítványok egyszer csak lán-
gokban állnak, elemi erő kerítette ha-
talmába őket, olyan amit a természet 
erőivel lehet csak összehasonlítani. De 
azokat az embereket ragadja csak meg 
a Lélek, akik megnyílnak a számára. A 
tanítványokat olyasmi fogja el, aminek 
nem urai! Isten Lelke mozgásba hozza 
az embereket, a tűz és a szél felolvaszt-
ja, felrázza, mozgásba hozza a tanítvá-

nyokat. A hit azt jelenti, hogy az egész 
ember mozgásba lendül: szívével, szá-
jával, kezeivel együtt. A hit nem csupán 
az ember fejében játszódik le, talán ott 
kezdődik, de le kell hatolnia a szívbe, 
onnan pedig a kezekbe és a lábakba. Az 
1972-ben elhunyt ortodox pátriárka, 
Athénagórasz mondta: „A Szentlélek 
nélkül Isten távol van, Krisztus csak 
múlt marad, az evangélium holt betű, 
az egyház puszta egyesület, a tekintély 
az uralkodás egyik formája, a misszió 
propaganda, a liturgia szellemidézés, 
a keresztény élet pedig rabszolgamo-
rál”– mondatai érthetően fejezik ki azt, 
hogy hogyan is fest a kereszténység 
helyzete, ha nem engedi, hogy áthassa 
a Szentlélek. Néhány személyes kér-
dés, amelyek elmélyíthetik a pünkösd 
élményét magamban: Ismer-e a hitem 
olyasmit, mint elbűvöltség, elragadott-
ság, lelkesedés, csodálkozás? Jelenleg 
mozgásba hoz e a hitem? Mennyire 
veszem komolyan, hogy magánkeresz-
ténység nem létezik, hanem keresz-
ténynek lenni azt jelenti, hogy része 
vagyok egy konkrét közösségnek? Ho-
gyan gondolok a Gyüle-
kezetemre?

Czöndör István, 

evangélikus  

lelkész

A Szentlélek megmozgat 

                  és képességekkel ruház fel

Május 16-án délelőtt hangszerbemutatót tartunk az óvodásoknak és az első osztályosoknak
Május 27-től a hangszeres, szolfézs és táncvizsgák zajlanak

Június 5 - 10 között Leipheimben szerepel rézfúvós együttesünk és a néptánccsoport
Június 14-én 18 órakor tartjuk tanévzáró ünnepélyünket a művészeti iskola udvarán

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 programokat.

Fonyódi Kulturális Intézmények

Fonyódi Alapfokú Mûvészeti Iskola programjai
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Kultúra, közélet

A Fonyódi Kul-
turális Intézmények 
szervezésében a ti-
zenhat éve elhunyt 
Kossuth-díjas költőre 
emlékezve április 27-
én rendeztek zenés-
irodalmi délutánt a 
Fonyódi Múzeumban. 

A rendezvényen többek között a köl-
tő özvegye, Sárika és fi a, Dávid is részt 
vettek. Hidvégi József polgármester 
nyitotta meg a megemlékezést, utalt a 
költő fonyódi kötődésére, és arra, hogy 
milyen jelentős volt kisvárosunk szere-
pe a csodálatos életmű létrejöttében. A 
Sotto Voce Kamara énekegyüttes tavaszt 
idéző és üdvözlő dalai többször felcsen-
dültek e csodálatos délutánon. Hallhat-
tuk Takácsné Baja Erikát zongorázni, és 
a zeneiskola diákjainak játékát. Czigány 

György, az ismert zeneesztéta, költő is 
író szép szavakkal emlékezett meg Fodor 
András művészeteket és művészeket in-
tegráló, szervező és pártfogó szerepéről, 
nagy szívéről. Megemlítette Fodor And-
rás a társművészetekhez való kötődését, 
visszautalt a diákévekre, Takáts Gyula, 
Szabó Lőrinc és Egry József szerepére a 
költő életében. 

- Pártfogó alkat volt, aki morális fe-
lelősséggel közeledett kortársai és népe 
felé. – fejezte be kis előadását Czigány 

Magyarországon 1990 óta rendeznek Föld napjával kapcsolatos programokat. 
A világnap célja, hogy felhívja a fi gyelmet a környezetvédelem fontosságára. Ezen 
a napon fát ültetnek, rajzpályázatokat hirdetnek, környezetvédelmi vetélkedőket 
rendeznek, falu takarítást szerveznek különféle civil szervezetek, a helyi önkor-
mányzatok, iskolák, óvodák.

Idén április 20-án egy napsütötte szombat délelőtt gyűlt össze a fonyódi Zichy 
Béla cserkészraj a Fonyódi Helytörténeti Múzeum előtt. Kicsi, de annál lelkesebb 
csapatunk tagjai Kati nénitől megkapták a takarításhoz szükséges szerszámokat. 
A lányok a falevelet seperték össze, a fi úk a névadó szobra körül gyomláltak és 
szedték össze szemetet. Most kerültek ki a szabadba az eddig téli álmukat alvó 
leanderek és más nagyobb cserepes növények. Nagyon jó hangulatban telt el a 
délelőtt, Kati néni és Edit megleptek bennünket egy frissítő itallal. Megpihenve 

örömmel láttuk, hogy ez a pár óra munka milyen széppé is tette a múzeum közvetlen környékét. Szívesen segítettünk, mert 
így mi is egy tisztább környezetben tarthatjuk az örsi foglalkozásainkat.

 Varga Borbála és Nagy Zsuzsanna két lelkes cserkész

Fodor András emlékünnepsége 2013

Óvodásaim versmondó előadása nyitotta 
meg dr. Bukovinszky Júlianna kiállítását április 
18-án. Mackó gyűjteményemből jó néhány el-
kísért bennünket a múzeumba, amelyek által a 
délutánunk is szebbé vált. 

A közönség soraiban – a gyermekek ölében- 
kedvenc mackóim foglaltak helyet, a kicsik pedig 
fegyelmezetten nézték végig a műsort. A civilben 
fogorvos, szabadidejében vers- és mesekönyv 

írónő, a gyógynövények világáról ír. Saját rajzaival illusztrálja könyveit, s ezek 
a növények csodatévő erejét szimbolizálják. Meséiből megismerhetjük a szer-
ző családjának tagjait, valamint a szeretet gyógyító erejét. Többek közt meg-
tudhatjuk, hogy Bernáthegyi Benedek csodadoktor kutyus miként gyógyítja meg Pulyka Gyurkát, Csabi Csacsit, Marabu 
Marcsát, Leveli Lenkét illetve a többi kis beteget.

Ezúton is szeretném megköszönni Minczinger Kati néninek a meghívást, a felkérést, további munkájához jó egészsé-
get, sok sikert kívánok! Némethné Zsuzsa

Cserkészek a Múzeumkertben

Gyógyító füvek, gyógyító mesék c. mesekiállítás a Fonyódi Múzeumban

György, aki maga is segítséget kapott a 
költőtől pályája kezdetén.

Ezt követően Szentannay László elő-
adását hallgathattuk meg Fodor András 
Indiában tett utazásáról és élményiről. 
Az egzotikus, ellentmondásaiban vonzó 
és taszító Índia életképeit, az ezeket fel-
villantó verseket a Fodor András Baráti 
Kör kisdiákjai olvasták fel a népes közön-
ség előtt.

Albert Zsuzsa költő és férje Albert 
Gábor író, műfordító sajnos nem tudtak 
részt venni a megemlékezésen. Albert 
Zsuzsa Fodor Andrásra emlékezve című 
előadásából Galambos Zsófi a a Fonyódi 
Kulturális Intézmények munkatársa és 
Cziráki Tamás gimnáziumi tanár olva-
sott fel részleteket.

Ezen a csodálatos délutánon az ezer-
arcú költőt egy új, eddig kevésbé ismert 
oldaláról ismerhettük meg.

Mezei István
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Kultúra

KÉPÚJSÁG
1 hét 2.400 Ft+áfa

1 hónap 7.000 Ft+áfa
3 hónap 16.000 Ft+áfa
6 hónap 30.000 Ft+áfa

HIRDETÉSI ÁRAINK

Reklámfi lmek készítése, sugárzása. Rendszeres hirdetőinknek kedvezmény!

Telefon: +36-20/521-7002

E-mail: hirmondo@fonyod.hu; media@fonyod.hu

 Mikor megláttam barátai körében 
a könyvtárban, ismerősnek tűnt. 3-4 
évvel ezelőtt még kedves fekete ku-
tyájával sétált gyakran Fonyód utcáin 
és a Balaton-parton. Azóta a hű társ 
elpusztult, s talán ez a veszteség indí-
totta el Editet a versírás rögös útján. 
Mert hát az éjszakák hosszúak, nem 
jön mindig álom a szemére, vagy ha-
marabb ébred a kelleténél, ilyenkor 
tollat ragad, s a fejében kavargó gon-
dolatokat papírra veti.

 A vele zajló beszélgetést Láng 
Edit vezette nagy szeretettel, odafi gyeléssel, 
közben Ellenberger Ildikó olvasott Bejczi 
Edit-verseket a szerző életszemléletéről, 
a hangról, mely „mindig mindenhol jelen 
van, elkísér még álmaidban is”. Hallottunk 
verset a kőszegi mezőgazdasági technikum-
ról, gyermekkori emlékekről, a Balatonról. 
Ildikó versértelmezéséről is csak az elisme-
rés hangján nyilatkozhatom.

Kedves gesztusként a költészet napjára 
írt vers fogadta a könyvtárba érkezőket.

Mind a beszélgetés, mind a versek a 
szerző kiegyensúlyozott, kedves személyisé-

Április 11. a költészet napja. 1964 óta 
ezen a napon, József Attila születésnap-
ján ünnepeljük a költészetet. Országszerte 
minden évben különféle irodalmi rendez-
vényekkel hívják fel a fi gyelmet a kultúra 
terjesztői a vers örökérvényűségére, külön-
legességére, gyógyító erejére. 

Hiszen „a vers ünnep a hétköznapok-
ban, képzeletbeli utazás szavak szárnyán 
és a csönd fedélzetén.”

   (Cseh Katalin)
 
A fonyódi könyvtárban a lelkes könyv-

tárosokból alakult  Krumplihéjpite Iro-
dalmi Társaság meghívóján a következő 
címmel invitált minket költészet napi prog-
ramjára: Bejczi Edit és az ő rímbe szedett 
gondolatai.

Egy asszony, aki mindent el tudott fo-
gadni, ami jött, és aki most is harmóniában 
van önmagával.

 Ki lehet ez az asszony? A versek iránti 
szeretetemnek és kíváncsiságomnak kö-
szönhetem, hogy megismertem őt, aki egyik 
Balatonról szóló versében írja: „Ide jöttem, 
itten vagyok, azt hiszem, itt is maradok.”

A KÖLTÉSZET NAPJA a városi könyvtárban

gét hozták közel a hallgatókhoz.
 A programot keretbe foglalta Pártai 

Panni Balatonról szóló két népdala. Remél-
jük, más rendezvényeken is halljuk még őt 
énekelni.

 Kötetlen beszélgetéssel, süteményezés-
sel zártuk az estet.

Minden érdeklődő, a rendezvényt je-
lenlétével, fi gyelmével megtisztelő nevében 
mondhatom, köszönjük az élményt:

A program a Fonyódi Kulturális Intéz-
mények szervezésében valósult meg. 

Harmatiné Igó Éva

Hommonai Varga András Flamenco gitárművész
Az egyszerű szép pillanatokat nem kell keresni, ott vannak a mindennapjainkban, csak észre 

kell venni őket, persze egy kis nyitottság sohasem árt. Erre volt jó példa az az est, ahol az erdélyi 
származású festő és muzsikus mutatkozott be: Hommonai Varga András. 

Mediterrán jellegű dallamaiban jó volt elmerülni, a lélek egyszerre tudott szárnyalni és meg-
nyugodni. A gitár romantikus hangszer, talán az egyetlen olyan amelyik a skála nagy dinamiká-
ját képes birtokolni, a fl amenco életérzés mindezt csak felerősíti, hisz szélsőségekkel teli.  

A művész számára ahogy mondta a gitár a teljességet jelenti. Mellette pedig ott a másik 
kifejezőeszköz a festés, ami egy másik izgalmas színes világba vezet át. 

Szinte feleslegesek voltak a szavak, a zenén keresztül is tökéletes képet kaptunk karizmati-
kus előadónkról.

Pár nappal ezután új program várta a közönséget. Máthé Zsolt látogatott el a Galériába, 
Máthé Péter örökzöld dalai után  Zámbó Jimmy melankolikus számait énekelte.  Zámbó Jimmy 

a ‘90-es évek legsikeresebb előadója volt, négy és fél oktávos hangterjedelme és csodálatos előadásmódjának köszönhetően Király-
nak nevezte el a közönség.  Máthé Zsolt kellő érzelmességgel, átéltséggel adta elő az ismerős dalokat a közönség nagy örömére.

Figyeljék a programkínálatot, izgalmas előadókkal találkozhatnak még a nyár előtt. Láng Edit
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Leipheimben jártunk
2013. április 22-i hétfő reggel útra keltünk Leipheim-

be, cserediák program keretében. A több mint 10 órás út 
nagyon hosszú és fárasztó volt, így estére mindenki kime-
rült. A fogadó szülők és gyerekek az iskola előtt várakoz-
tak és onnan vittek minket az új lakásunkba.

Kedden a helyi polgármester úr elmondta Leipheim 
történetét és bemutatta nekünk a városházát. Mindezek 
után vonattal Ulmba utaztunk. Itt megnéztük a világ leg-
magasabb tornyú temp-
lomát, a városházát, va-
lamint sok érdekességet 
a városból. Ezt követően 
egy kis pihenőként egy 
bevásárló központba 
mehettünk. 

Másnap München-
be látogattunk, ahol az 
olimpiai várost és az 
Allianz Arénát tekintet-
tük meg. Felmehettünk 
az olimpiai toronyba, 
amelyből közel 300 mé-
teres magasságból csodálhattuk meg a környéket. Ezt kö-
vetően az arénához siettünk, ugyanis itt két idegenvezető 
várt ránk, hogy körbevezethessen minket a csarnokba. A 
stadion hatalmas, befogadó képessége majdnem 70.000 

fő. Még a focisták öltözőjébe is bemehettünk
Csütörtök délelőtt ismét Leipheim érdekességeit és 

nevezetességeit mutatták be nekünk. Ezen belül láthat-
tuk a város legrégibb részét, a börtöntornyot, a városhá-
zával szemben lévő múzeumot és még sok mindent. 10 
órakor már Legoland előtt gyülekeztünk, hogy átmehes-
sünk a kapukon és elkezdődjön a szórakozás. Legoland 
egy hatalmas vidámpark, aminek érdekessége, hogy több 

világváros itt látható 
makettjei legóból van-
nak felépítve. Külön 
programot szerveztek 
nekünk. Mégpedig egy 
legó robotot kellett be-
programozni minden 
gyereknek. A vidám-
parkban szerintem 
mindenki nagyon jól 
érezte magát és nagyon 
fáradt is lett mire haza-
értünk.

Pénteken szomorú-
an búcsúzkodtunk fogadó „szüleinktől és testvéreinktől” 
és elindultunk hazafelé. Remélem lesz még ilyen alkalom 
az életünkben, hiszen ez egy felejthetetlen élmény volt.

Horváth Adrienn

Április 18-án diákparlament volt iskolánk aulájában. A tanulók hozzászólá-
sokkal, kérdésekkel készültek a gyűlésre. A legkisebbeket tanítójuk képviselhet-
te, a nagyobbaknál osztályonként három diák vett részt a parlamenten.

A levezető elnök ismertette a napirendi pontokat és a szabályokat, majd a 
diákönkormányzat elnöke tartott beszámolót az éves munkáról és a tanévben 
még várható programokról.

Az osztályoknak csak körülbelül fele élt hozzászólási jogával. Kérdések érkez-
tek az étkezéssel, büfével, iskolaudvarral, pályákkal, szabályokkal kapcsolatban. 
Az igazgató úrtól alapos, részletes válaszokat kaptak a gyerekek. Megtudtuk, az 
iskolai élet szabályainak változtatására van lehetőség, mivel éppen most készül 
az új házirend. Az iskola fejlesztésére. is megvan a szándék, reméljük, megvaló-
sulnak a tervek. 

A következő diákparlament 2014 tavaszán lesz. Galambosné Fekete Györgyi

Diákparlament

A mezei futás Somogy Megyei Döntőjét Kaposváron rendezték április 8-án. Iskolánk nagyon 
szép eredménnyel zárta a tornát. A II. korcsoportos lányok csapatban a 3. helyen végez-
tek. Csapat tagjai: Szalai R. (10.), Huber L. (18.), Bodó K. (21.), Turóczy H. (27.) Köves R. (31.) A 
IV. korcsoportos lányok csapatban szintén a 3. helyen végeztek. Csapat tagjai: Szerdahelyi 
Sz. (2.), Kutasy K. (16.), Kárász D. (19.), Horváth K. (33.), Somogyi K. R. (35.) Legjobb egyéni 
eredmények: Szerdahelyi Sz. (2.), Szántó Zs. (6.), Pintér R. (10.), Szalai R. (10.) Az országos 
döntőn a csapat 1. és 2. helyen végzett iskolák szerepelhetnek, egyéniben pedig az 1.-4. helyen 
beért diákok vehetnek részt.

Április 18-án Gödöllőn rendezték az Mezei futó Országos Diákolimpia döntőjét. Szerdahelyi 
Szonja a megyei 2. hely elérésével indulhatott a IV. korcsoportos lányok között. A negyedik kor-
csoportos lányok 180-an vágtak neki a 2500 m-es távnak. Szonja a 10. helyen ért célba! A befutó 
nagyon szoros volt. Szonja mindössze 15 másodperccel volt lemaradva az 2. helytől. Gratulálunk 
a kimagasló eredményéhez! Felkészítő tanárok: Bodóné N. O., Szerdahelyi Sz., Kolozs L.

Kolozs László

Kimagasló megyei eredmények után országos siker
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LÁBA is mentünk egyben, ahol a volt óvodástársakkal, tanító nénikkel 
is találkozhattak. Örömmel üdvözölték egymást az ismerős gyerme-
kek, de volt óvónénikhez is szívesen bújtak, az iskolás gyermekek.

Az előadást testközelből élvezhették a gyermekek, aktív részesei 
is lehettek a kalandoknak, segíthettek Robbernek, az erdei rablónak 
megjavulni, aki ma-
gányosan élt, és nem 
tűrte a „betolakodó-
kat”. A mese végén 
megtudhatták a gyer-
mekek, hogy az erdei 
rablónak sincs kőből 
a szíve.

V. K. M. 

Krishtop Pavel ezüst minősítést, 
zongora négykezes kategóriában 
Rákóczi Gréta és Kovács Anna 
bronz minősítést kapott. Taná-
ruk: Schweitzer Jolán.

Április 11-én, a Költészet Nap-
ján a Városi Könyvtár rendezett 
színvonalas műsort, ahol növen-
dékünk, Pártai Panni balatoni 
népdalokat énekelt.

Április 13-án kissé megkésve 
került sor Balatonfenyvesen az 
általános iskola báljára, melynek 
nyitó műsorszámaként Szabó 
Mónika magánének tanárunk a 
My Fair Lady című musicalből adott elő ismert slágereket.

Április 27-én a már hagyománnyá vált Fodor András megemlé-
kezésen Takácsné Baja Erika és Koszics Fanni zongorajátékát is hall-
hatta a költőre emlékező közönség.

KPE

Fonyódi Alapfokú Mûvészeti Iskola

Fotó: Kajetán Jácint

Maratoni hosszúságúra sikeredett Tavaszköszöntő hangverse-
nyünkön nem csak a sok fellépő növendékünknek örülhettünk, ha-
nem a közönség adakozó szándékának is. Az est végére összegyűlt 
83.850 Ft az iskolánkat támogató alapítvány számláját gyarapította, 
amelyből felújításra szoruló hangszereink egy részét szeretnénk meg-
javíttatni. Külön öröm volt, hogy a Lions Club 150.000 Ft-ot ajánlott 
fel alapítványunknak, amelyet a hangverseny kezdetekor adott át 
Bálint Lehelné, a szervezet elnöke. Egy kedves házaspár, dr.Schmidt 
Andrea és dr.Paczolai Péter igen jelentős összeget ajándékozott is-
kolánknak. Tantestületünket meghatotta ez a szívből jövő, nemes 
gesztus. Mindenkinek nagyon köszönjük a támogatást!  Amennyi-
ben módjukban áll még magánszemélyként támogatni iskolánkat, 
akkor kérjük, ajánlják fel adójuk 1 %-át alapítványunk adószámára: 
19200662-1-14.

Az áprilisi hónapot versennyel kezdte iskolánk. 3-án Lengyeltóti-
ban került megrendezésre a III. Somogy Megyei Furulyaverseny, me-
lyen Hegedüs Julianna ezüst minősítést kapott. Tanára: Tóth Attila. 
Két hét múlva, április 13-án Marcaliban versenyeztek növendékeink, 
ahol szintén szép eredmények születtek. A XXV. Somogy Megyei Ka-
marazene Versenyen a tanár-diák kategóriában Veress Ábel és tanára 

„Mi vagyunk a kis cicák, győzni jöttünk nem vitás,
erős várunk a Fonyód, mi leszünk a dobogón!

Hipp-hipp-hurrá!”

A balatonföldvári Mesevár Óvoda 2013. április 17-én szervezte 
meg hagyományos tavaszi sporttalálkozóját. 
Több környező óvoda 15 fős csapata mérte 
össze  erejét, ügyességét. A versenyzők csa-
takiáltással mutatkoztak be és a bemelegítés 
után kezdetét vette a játékos megmérettetés. 

Óvodánkat a Cica csoportba járó nagycso-
portos korú gyermekek képviselték a vetélke-
dőn. Gyermekeink lelkesen készültek erre a 
napra. Nagyon szeretnek mozogni, játszani, 
ezért nagy örömmel vettünk részt a rendez-
vényen. A fenti csatakiáltásunkkal mutatkoz-
tunk be a részt vevő csapatoknak. 

A találkozó témája idén a mese köré épült. A játékos, mozgásos 

Óvodások tavaszi sporttalálkozója
feladatok a gyerekek érdeklődéséhez, ismereteihez, ügyességéhez, 
életkori sajátosságaihoz igazodtak. Kiválasztottuk és felöltöztettük a 
szegény legényünket, kiszabadítottuk a vártoronyból a királykisasz-
szonyt, virágokkal beültettük a királylány kertjét, mosolygó almákat 
gyűjtöttünk a hétmérföldes csizmában. A tündérek és a boszorká-

nyok varázslatai sem maradhattak ki a 
feladatok sorából.

Kis csapatunk a próbákat ügyesen 
teljesítette. A verseny alatt hangosan biz-
tatták a pajtásaikat. A jó teljesítményért a 
részt vevő gyermekek ajándékot kaptak és 
valamennyi csapat emléklapot vehetett át.

A sporttalálkozó nagyon vidám hangu-
latban telt.

Szeretnénk megragadni az alkalmat és 
köszönetet mondani állandó támogatónk-

nak a FONYTON CMS-nek, hogy csoportunk számára biztosította az 
autóbuszt az utazáshoz. Köszönjük!!! A Cica csoport Apraja-Nagyja

Robbel Rabló az Iskola tornatermében 
Robbel Rabló megjavul címmel, a Szegedi Miniszínház tartott 

előadást az általános iskola alsó tagozatos gyermekeinek és az óvo-
dásoknak. 

Már évek óta hagyomány, hogy tavasszal az általános iskolában 
színházi előadást láthatnak a gyermekek, a Fonyód Kulturális Intéz-
mények szervezésében, melyet ezúton is köszönünk a gyermekek ne-
vében. 

A nagycsoportos gyermekek, évek óta járnak Siófokra, a Kálmán 
Imre Kulturális Központba színházbérletes előadásokra. Nagyon sze-
retik a „nagyok” ezt a kiváltságot, büszkén mesélnek az előadásokról 
kisebb társaiknak. A színházba megtanulják gyermekeink a kulturált 
viselkedést. Mindig különleges alkalom számukra színházba menni… 
Így történt ez április 8-án is. 

Ez az alkalom mégis más, mert nem színházba, hanem az ISKO-

Rákóczi Gréta Virág és Kovács Anna
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Karate-hírek

Sport

Hat évvel ezelőtt Péntek Emil kez-
deményezte, hogy rendezzünk fl oorball 
kupát Fonyódon, biztosítsunk játék-
lehetőséget minden gyermeknek, aki 
kedvvel és odaadással űzi ezt a spor-
tot, mutassuk meg a szülőknek, és az 
érdeklődőknek, hogy mi is ez a játék, 
amiben olyan szép sikereket értünk 
el! Balaton Kupa néven vált ismertté 
fl oorballos berkekben ez a rendezvény, 
és hogy létjogosultsága van, mi sem bi-
zonyítja jobban, mint hogy ebben 
az évben már hatodik alkalommal 
látta vendégül városunk a komáro-
mi, soproni, budapesti csapatokat 
és kísérőiket. A rendszeresen visz-
szajáró csapatok a legrangosabb 
kupaként emlegetik ezt a rendez-
vényt, és elismeréssel nyilatkoznak 
a szervezésről, a vendégszeretetről. 
Az emlékkupa nem lebecsülendő 
hozadéka, hogy egyre több iskola 
választja városunkat edzőtábo-
rozása helyszínéül, szállást, étkezést, 
terem és palánkbérletet fi zet azon túl, 
hogy edzőmeccseken játéklehetőséget 
biztosít csapatainknak is. 

Április 13-án egész nap a miénk 
volt a sportcsarnok – köszönet érte az 

illetékeseknek! A legkorábban a legki-
sebbek kezdtek, bemutató meccseken 
bizonyították, hogy van utánpótlás, 
jövőre már rangos megmérettetésen is 
indulhatnak. Aztán az első korcsoporto-
sok következtek, akik szintén bemutató 
meccseket játszottak, mivel a vendég 
csapatok nem hoztak ebben a korcso-
portban ellenfeleket.

Tíz órától már a kemény összecsa-
pások helyszíne volt a csarnok: lelkes 

szurkolótábor bíztatta a játékosokat. 
Három pályán folyt a küzdelem, a má-
sodik és harmadik korcsoportos fi úk 
és lányok fl oorballban mérték össze 
erejüket. A délután a legnagyobbaké, 
a negyedik korcsoportosoké volt: ők 

unihokit játszottak, mivel a diákolimpi-
ai helyezések ebben a sportágban még 
nem dőltek el. A kapussal, nagyobb pá-
lyán, több játékossal, két félidőben fo-
lyó játék nagyon izgalmas volt. Jó tud-
ni, hogy gyerekeink ebben a sportágban 
is az ország legjobbjai között vannak!

Minden résztvevő csodálatos élmé-
nyekkel gazdagodva zárhatta a napot!

Köszönet a fonyódi LIONS klubnak, 
akik támogatásukkal az anyagi hátteret 

biztosították!
Köszönet az adományozóknak, 

akik lehetővé tették, hogy már saját 
palánkunk is van!

Köszönet a város vezetésének a 
feltétlen támogatásért!

A szervezés és lebonyolítás nehéz 
munkáját Bodóné Nagy Orsolya vál-
lalta és végezte példásan.

Eredményeink az edzők: Hatzi-
haralambus Georgios és Tarcsay 
György kitartó munkáját dicsérik.
Jó érzés, hogy ismét büszkék lehet-

tünk gyermekeinkre! Kitartást kívá-
nunk nekik a további munkához, jó fel-
készülést és sok szerencsét a következő 
megmérettetésekhez!

Nédli Béláné

Március 23-24-én Mogyoródon rendezték a 2013-as WKF 
karate Magyar Bajnokságot. A versenyen rekordot jelentő 
létszám, 540 karatés vett részt. 

Ezért külön öröm számunkra, hogy a népes mezőny dí-
jazottjai között két fonyódi lány is felállhatott a dobogóra. 
A Fonyódi Diáksport Egyesület karate szakosztályának ver-
senyzői formagyakorlat versenyszámban az alábbi eredmé-
nyeket érték el:

Pék Kitti 12-13 éves korosztály aranyérmese,így 2013.év 
Magyar Bajnoka!

Pék Fanni kadett korosztály bronzérmese!
Szép volt lányok,gratulálunk!  

Tisztelettel: Somogyi Péter edző

2013. MÁJUS 26. (VASÁRNAP)
14.00 - 19.00 óra

Helyszín: 
SÁNDORTELEPI STRAND – VIGADÓ TÉR
(Rossz id  esetén: Zákányi Kálmán Sportcsarnok) 

17.00 órától: KISKALÁSZ Zenekar koncertje  
a Vigadó téri színpadon 

 Érdekes és izgalmas játékok (rodeó bika, mászó fal, óriáscsúszda, légvár 
ügyességi-logikai játékok stb.).

Kézm ves foglalkozások, origami, sportjátékok, rejtvények, arcfestés az ál-
talános iskola tanítói, az óvoda óvón i és a N k a Balatonért Egyesület Fonyó-
di Csoportjának közrem ködésével, külön standoknál. 

Hagyomány rz  játékokkal várnak mindenkit a fonyódi cserkészek! 

És még sok-sok meglepetés!

18.30 óra: TOMBOLASORSOLÁS

Mindenkit szeretettel várnak a szervez k! 

A m sorváltoztatás jogát fenntartjuk! Fonyódi Kulturális Intézmények – 85/560-033

Péntek Emil-Emlékkupa

Érdekes és izgalmas játékok (rodeó bika, mászó fal, 
óriáscsúszda, légvár ügyességi-logikai játékok stb.).
Kézműves foglalkozások, origami, sportjátékok, 
rejtvények, arcfestés az ál-talános iskola tanítói, az 
óvoda óvónői és a Nők a Balatonért Egyesület Fonyódi 
Csoportjának közreműködésével, külön standoknál.
Hagyományőrző játékokkal várnak mindenkit a fonyódi 
cserkészek!

•

•

•

Helyszín: 
SÁNDORTELEPI STRAND – VIGADÓ TÉR
(Rossz id  esetén: Zákányi Kálmán Sportcsarnok) 

17.00 órától: KISKALÁSZ Zenekar koncertje  
a Vigadó téri színpadon 

És még sok-sok meglepetés!
18.30 óra: TOMBOLASORSOLÁS

Mindenkit szeretettel várnak a szervez k! 
   A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!            Fonyódi Kulturális Intézmények – 85/560-033  
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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 

MINDIG TV

KÁBEL TÉVÉ, 
BELSŐ HÁLÓZATOK, 

TELEFON- ÉS 
INTERNET 

HÁLÓZATOK 
SZERELÉSE,
 JAVÍTÁSA!

KOLIP ZOLTÁN
06/20-247-2343

Apróhirdetések:

B kategóriás B kategóriás 
     jogosítvánnyal      jogosítvánnyal 

is vezethető!is vezethető!

BÉRELHETŐ!BÉRELHETŐ!
Napi 10.000 Ft,-Napi 10.000 Ft,-

Díszburkolat/ viacolor lerakása, öntözőberendezés 
kiépítése, kertépítés, füvesítés, fűnyirás, sövényvágás, va-
kondrács lerakása,  fakivágás, gyepszellőztetés, gépi és kézi 
földmunka. Tel: 06/70/ 77 29 554
Női ruhák varrását, javítását vállalom rövid határidőre.
Kraliczky Eszter: 70/ 312-8191
ELADÓ! Eladó Fonyód – központi, nagyrészt felújított, 
szigetelt, központi fűtéses családi ház. Ár: 13.9 M  Tel.: 30/ 
4242-340  email: liget30@gmail.com
ELADÓ! Eladó: 400l-es Zanussi fagyasztó láda, 120 l-es 
Lehel fagyasztó szekrény, 200 l-es Zanussi hűtőszekrény, 
120 l-es Bosch hűtőszekrény, 150 cm széles – rozsdamentes 
süteményes hűtő, érdeklődni: 0630/6204334
Eladót keresek: Dohány boltba, Fonyódra és Balaton-
fenyvesre július 01-i kezdéssel, valamint július-augusztusra 
18 évet betöltött diákot, fényképes önéletrajzot a köv. email 
címre kérek: fonyodtrafi k@gmail.com 
ELADÓ! DEXION polcok: polc / 60x90 cm / 1400Ft /db;  
láb / 2 m magas / 600 Ft/db Érdeklődni: 06 30/620- 4334
ELADÓ! Barkács gép, ütve fúró, Siesta, gázpalack, Fischer 
videó, asztali számítógép Samsung számítógép + billentyű-
zet, Jamaha orgona, Szóló permetező benzines + tömlő.
Érdeklődni: 361-742 telefonon az esti órákban ár: meg-
egyezés szerint
ELADÓ! Eladó Fonyódon „A Varázsmesterség Nagyköny-
ve” valamint „A Varázspartik Nagykönyve”. (nem csak Harry 
Potter rajongó fi ataloknak. Tel: 85/360-432

TAVASZI KERTIGÉP AKCIÓ!
 

FŰNYÍRÓK, FŰKASZÁK, 

LÁNCFŰRÉSZEK, GYEPSZELLŐZTETŐK

 NAGY VÁLASZTÉKBAN A 

KERTBARÁTOK BOLTJÁBAN 
A BÉKE SORON!

NÉZZEN BE MERT MEGÉRI!

TEL:30/288-9020 



A FONYÓDI X. ORSZÁGOS FENG SHUI ÉS 
EZOTERIKUS TALÁLKOZÓ PROGRAMJAI

Madarak és Fák napja
A Nők a Balatonért Egyesület környezetvédő 

egyesületként évente ünnepli a jeles napokat, így 
a Madarak és Fák Napját is. 

Egyesületünk Fonyódi Csoportja, hagyo-
mány-teremtő szándékkal, megkereste a vá-
rosunk zöldítését, szépítését fontosnak tartó 
szervezeteket, a Fonyódi Kertbarátok Körét és a 
Fonyódi Városvédő és Szépítő Egyesületet, hogy 
ünnepeljünk közösen és ültessünk fákat a jeles 
napon. Rokonszenvvel fogadta kezdeményezé-
sünket, és csatlakozott hozzánk a Városfejlesz-
tési és Városüzemeltetési Nonprofi t Közhasznú 
Kft. is. Közreműködésükkel valósul meg a mai 
faültetés. 

Ősszel folytatjuk. Várjuk a város szépítésén 
dolgozó civilek jelentkezését, mert aki fát ültet, 
az a jövőt építi.

Május 18.
10.00  MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐ, TOMBOLA

10.30  Szilvásy Judit  Mi várható a feng shuitól 2013-ban

11.00  dr.Mátyás István „Amint fent, úgy lent” EGY EZ ŐS ÉG egyezőség

11.30  dr. Taraczközi István  Jó reggelt Vietnam, ébresztő emberek!                                                                                       

12.00 – 13.30  EBÉDSZÜNET

13.30  Ölbei Emília  Szeretnél 10-15 évvel fi atalabbnak látszani?                   

14.00  Papp Gyöngyi  Illóolajok a házi patikában. 

14.30  Somi Magdi, Gácsér Attila  Atlaszprofi lax kezelés

15.00  Tajti Sándor  Belső egyensúly: PHYTODYNAMIC                                          

15.30  Bariska Gábor  Emberhez méltó világ, …   

16.00  dr.Nagy Anna Mária  Egészség, szépség,  harmónia

16.30  Kántor Marica  Arcfeltöltés saját anyaggal, izommal 

17.00  Miskó József  Növényi alkimiák a XXI. egészségmegőrzésében

17.30 – 18.00  SZÜNET

18.00  KOMOLYZENEI  KONCERT

Ebéd: 800.- Ft/fő,  Szállás: 3000 - 4000.-Ft/fő

Ebéd, szállás igényét kérem jelezze a 06-30-9571 526 telefonon, vagy  

fengshuigaleria@t-online.hu  e-mail-en

Május 19.
9.00  Juhász Márta  Magzati lét hatása párkapcsolatunkra

9.30  Csizmadia Klára  Életerő központjaink aktiválása színekkel 

10.00  Kapitányné Györgyi Bowen technika  

10.30  Harsányi Katalin   Természetes Szépség Somogyból (YAMUNA) 

11.00  FONYÓDI BALETTÁNCOSOK (bemutató)             

12.00 – 13.00  EBÉDSZÜNET

13.00  dr.Nemes Katalin  Könnyedség, fi atalság, nőiesség 

13.30  Végh Orsolya  Mitől lesznek akár 500 %-kal  hatékonyabbak 

a bevitt tápanyagok?                            

14.00  Szarvas Mátyás  Csak használjuk. A természet.

14.30  dr. Fauszt Terézia  Öt elem a feng shui lak-és kertrendezésben 

15.00  KÖVI SZABOLCS KONCERT

16.00  dr.Mátyás István  SZERETET MEDITÁCIÓ

 BÜFÉ,  TERMÉKBEMUTATÓ ÉS VÁSÁR, SZOLGÁLTATÁSOK

(aurafotózás, íriszdiagnosztika, arteriográfi a, jóslás, szám- misztika, állapot-

felmérések, ingyenes masszázs, grafológia, grafo-pszicho-morbo analízis, stb.)

BELÉPÉS DÍJTALAN!


