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Közélet

       Döntött a képviselő-testület 
           – a 2013. május 30-i ülés összefoglalója –

Fonyód Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete megtárgyal-
ta és…

- elfogadta a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló je-
lentést, az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről szóló beszámolót, 
valamint a két ülés között végzett te-
vékenységről szóló tájékoztatót.

- módosította az SZMSZ-t a 
„Előterjesztés a Fonyód Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalának 
Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításáról” tárgyú előterjesztés el-
fogadásával. 

- hozzájárult a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központtal történő 
konzorciumi megállapodás módosítá-
sához, mint a Somogy Megyei Mátyás 
Király Gimnázium működtetője.

- hozzájárulását adta, az 
Egészségügyi Nonprofi t Kft., a „Fo-
nyódi Kistérségi Egészségfejlesztő és 
Életmódprogram” című nyertes pályá-
zat Támogatási Szerződésének aláírá-
sához.

- hozzájárult, hogy a Fonyódi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofi t Közhasznú Korlátolt Fele-
lősségű Társaság 2013. július 21-28. 
között 34 fő részére a Mátyás Király 
Gimnáziumban ingyen biztosítson 
szállást a Lengyelországi cserediákok 
számára, és a Fonyód-Bamberg-Nagy-
várad diákcsere program során a Tán-
csics Kollégiumnak.

- jóváhagyta a Fonyód Konyha 
Nonprofi t Kft „Vezetői Javadalmazási 
Szabályzatát.

- árverésre bocsátja a Fonyód, 
a Fonyód, Szent István u. 4. szám alatt 
lévő ingatlant a határozatban leírtak 
szerint, 13840000.- Ft kikiáltási áron.

- elfogadta az AVE Zöldfok Zrt. 
szétválási szerződését a határozatban 

leírt feltételekkel. 
- elfogadta a Fonyód Mé-

dia Nonprofi t Kft., és a Fonyódi 
Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Nonprofi t Közhasznú 
Kft. 2012. évi egyszerűsített éves 
pénzügyi beszámolóját, és az erre 
vonatkozó független könyvvizs-
gálói jelentést, valamint a 2012. 
évi közhasznúsági jelentését. 

- elfogadta a 2013-as nyári 
idegenforgalmi szezonra történő 
felkészülésről szóló beszámolót.

- engedélyezte mint működtető 
a Palonai Magyar Bálint Általános Is-
kola Pedagógiai Programjában elfoga-
dott, a 2013/2014-es tanévére vonat-
kozó tantárgy felosztásában szereplő, 
13 óra/hét többletóraszámot és vállal-
ja annak fi nanszírozását.

- meghatározta a Fonyódi Óvo-
da és Bölcsőde esetében a 2013/2014 
évre vonatkozóan az óvodai csoportok 
számát 5-ben a pedagógusok létszámát 
10 főben és 1 fő intézményvezetőben.

- jóváhagyta a Fonyód-Bala-
tonfenyves Alapszolgáltatási Köz-
pont szakmai munkájáról, valamint a 
szakmai munka értékeléséről készült 
beszámolót, és a most beterjesztett 
szakmai programját az előterjesztés 
melléklete szerinti változatlan tarta-
lommal elfogadta.

- elhalasztotta a Fonyódi Kultu-
rális Intézmények igazgatói álláshelyé-
nek betöltésére a pályázat kiírását, a 
júniusi testületi ülésre, azzal a feltétel-
lel, hogy a pályázatot a fenntartó írja ki 
az alapító okirat módosítása után.

- bérbe adta a Fonyód, Városi 
strand melletti terület keleti oldalán 
lévő nem lakás céljára szolgáló (ka-
jak-kenu tároló) helyiséget a Fonyódi 
Túrakajak Egyesület részére a bérleti 
szerződés szerint 2013. június 1-től 

2018. december 31-ig.
- elfogadta a villamos energia 

beszerzéssel kapcsolatos csoportos 
közbeszerzési eljáráshoz és az eljárás 
során a gesztori feladatok vállalásáról 
szóló előterjesztés határozati javasla-
tát. 

- támogatta a „Szervezetfejlesz-
tés a konvergencia régiókban levő ön-
kormányzatok számára” című pályá-
zati kiírásra a pályázat benyújtását, és 
megbízza az Agenda Pályázatház Kft-t 
a pályázat teljes körű lebonyolításával, 
(0%-os önrész).

- hozzájárult, hogy a Délnyugat-
Balatoni Hulladékgazdálkodási Társu-
lás üléséről való távolmaradása esetén 
az önkormányzatot Balatonfenyves 
Község Önkormányzat képviselője he-
lyettesítse.

- elfogadta a Fonyód Város Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatalá-
nak a 2013. évi Közbeszerzési Tervé-
nek módosítását.

- módosította a Vigadó téri par-
koló átépítése miatt a díjfi zetés kezde-
tének időpontját, amely így június 20-
tól augusztus 25-ig tart, minden nap 8 
órától 22 óráig.

- módosította a Városi Kulturális 
Központ építési munkálatainak teljes 
körű kivitelezésére megkötött vállal-
kozási szerződést. 

- elfogadta a Fonyód Város Ön-
kormányzat a „Közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és ezek elmu-
lasztásának jogkövetkezményeiről” 
szóló rendeletét.

A testület következő  rendes 
ülése június 27-én, csütörtökön 
lesz a városháza nagytermében. 

A testületi ülés anyaga 
megtekinthető a 

www.fonyod.hu weboldalon.
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Közélet

Megszépült a Mária szobor 
A  Polgári Egyesület egy vasárnap délelőtt rend-

be tette a Bartók Béla úton lévő Mária szobor és kör-
nyékét, melyet 1900-ban a Vaszary család emeltetett 
az alábbi felirattal „Istennek Szent Anyja, könyörögj 
érettünk”. 

Az időjárás viszontagságaitól megkopott szobrot 
Farkas Tibor vállalkozó újította fel. Egyesületünk el-
határozta, hogy ezentúl rendszeresen elvégzi a szobor 
környezetének rendben tartását. 

Itt szeretnénk felhívni a fi gyelmét városunk civil szervezeteinek, hogy vállaljanak 
ők is egy-egy tetszőleges szegletet városunkból, melyet rendszeresen gondozzanak! Te-
gyünk egyre többen városunkért, hogy az ide látogató és az itt élő emberek valamennyi-
en jól érezzük itt magunkat.   Hidvéginé Molnár Csilla

2013. május 31-én hatályba lépett a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiről szóló 13/2013. (V.31.) Önkormányzati rendelet. A 
rendelet hatálya kiterjed Fonyód város teljes közigazgatási 
területére. 

A rendelet szabályozza többek között:
a közterület használatot;
a zöldterületek és a zöldfelületek használatára vonatkozó 
magatartási szabályokat;
közterület tisztán tartásával kapcsolatos magatartási 
szabályokat;
fi zető parkolóhelyek működtetését és igénybevételét;
a köztemetők és a temetkezés rendjét;
az üzletek nyitvatartási idejére vonatkozó kötelezettséget;
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételét;
az állattartásra vonatkozó magatartási szabályokat;
a hirdetményekkel kapcsolatos magatartási szabályokat;
a város címerének, zászlajának és nevének használatát;
az együttélési magatartási szabályokat;

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

a környezetvédelem helyi szabályait;
a közigazgatási bírság kiszabásának eseteit és mértékét;
az eljárási szabályokat.

Továbbra is tilos Fonyód város teljes közigazgatási terüle-
tén égetni, hulladékot jogosulatlanul kihelyezni, kutyát sze-
zonban a strandra bevinni, és a Balatonban a kijelölt strandok 
területén vízbe engedni, a strandra autóval behajtani, és ott 
parkolni, valamint a strandok területén sátrazni. 

A rendelet hatályba lépését követően az önkormányzatunk 
1 fő közterület-felügyelőt alkalmaz 2013. június 1-től. A köz-
terület-felügyelő jogosult az Önkormányzati rendeletekben 
meghatározott esetekben helyszíni bírságot kiszabni. 

Természetesen önkormányzatunknak nem az az elsődle-
ges célja, hogy büntessen, hanem hogy városunknak szép és 
rendezett legyen a környezete, szívesen és boldogan éljenek, 
nyaraljanak városunkban, ezért bízunk az Ön jogkövető ma-
gatartásában is.

 Kertész-Balázs Katalin hatósági ellenőr 

•
•
•

Újra van városunkban közterület-felügyelő . . .

Városunk is képviseltette magát a Nemzeti Vágta elő-
futamán, a 2013. május 18-án megrendezett Balatoni Vág-
tán. Fonyód idén első ízben, de reményeink szerint nem 
utoljára indított lovast az ország egyik legrangosabb és leg-
népszerűbb lóversenyén. 

A Rádpuszta Csárda és Szabadidő Centrumban meg-
rendezett két napos program nemcsak a lovakról és csa-
csikról szólt, hanem a versenyző települések részvételével 
egy mini Utazás Kiállításra is sor került. 

Fonyód város és szolgáltatóinak információs anyagát 
a Fonyódi Turisztikai Egyesület képviselője nyújtotta át a 
főleg a fővárosból illetve a szomszédos megyékből érkezett 
érdeklődőknek. 

Bár több fonyódi család is lelkesen szurkolt a futamon, 
Gergő nevű lovunk sajnos nem jutott tovább a szeptembe-
ri, budapesti döntőre. 

Soltész Berta idegenforgalmi menedzser

Fonyódi Turisztikai Egyesület

Fonyód a Balatoni Vágtán

(A rendelet teljes szövege megtalálható a www.fonyod.hu honlapon)

Fotók: Kajetán Jácint
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Kedves fonyódiak, nyaralótulajdonosok!
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.

Ünnepélyes keretek között adták át a Bacsák György teret, amely a 
Fonyód Városközpontjának Funkcióbővítő Integrált Fejlesztése elne-
vezésű projekt keretében újult meg. Térkövezés,parkosítás,több par-
kolóhely kialakítása szerepelt a beruházásban. A hivatalos átadáson 
Lehel László alpolgármester köszöntötte a vendégeket, majd ismertet-
te a projekt elemeit a megvalósult és még folyamatban lévő építkezése-
ket. Ezt követően, Móring József Attila országgyűlési képviselőnk, Fo-
nyód térségbeli szerepére és dinamikus fejlődésére mutatott rá, majd 
együtt vágta át a nemzeti színű szalagot Fonyód alpolgármesterével. 
Az eseményen részt vettek a térségi média és sajtó képviselői is. Így 
most már hivatalosan is birtokba vehetik a fonyódiak és az idelátogató 
vendégek  az új, megszépült közteret. 

szerk.-

Átadták a Bacsák teret! 

Fonyód városa adott otthont a 2013.06.02-én megrendezésre 
került II. Balaton Kupa Táncversenynek! A 23 iskolából érkezett 175 
benevezett versenyző,  a Lobo Latino Zenekar  zenéjének kíséretére 
mérhette össze tudását. 

Ezt követően a formációs tánccsoportok minősítése követke-
zett, ahol, mint a párosok és a szóló táncosok versenyében, a Ma-
gyar Táncsport Szakszövetség hivatalos pontozóbírói értékelték a 10 
produkciót, amelyből a Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola tanulói 1 
arany 2 ezüst és 1 bronzérmet érdemeltek ki produkcióikkal. 

A Perfect Dance Tánc-sport Egyesület és a Fonyódi Ifjúságért 
Egyesület által rendezett verseny, a tavalyi 
rendezvény folytatásának tekinthető, amely 
Fonyód kulturális és sportéletébe új színt ho-
zott. Ezt az eredményt méltatta Hidvégi Jó-
zsef Fonyód város polgármestere is, a délután 
zajló versenyeken megelőző beszédében.

Köszönjük Támogatóinknak, hogy a 
mintegy 300 fős nézősereg előtt zajlott ren-
dezvényt sikerült megvalósítanunk!

Táncverseny Fonyódon
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Az Alapszolgáltatási Központ hírei
Intézményünk nappali ellátottja-

inak létszáma 4 új taggal bővült, így 
napjaink még változatosabban telnek. 
Törekszünk hasznos és érdekes prog-
ramokkal hangulatossá tenni a hét-
köznapokat, felkelteni az érdeklődést, 
oldani a magány érzését, az önellátás 
nehézségeit, feledtetni a mozgáskor-
látozottságot, a halmozott sérültséget, 
szinten tartani a demenciát.

Nagy segítség klubtagjaink számára 
a háztól-házig szállítás, és a változatos 
reggeli, ami az idős emberek számára 
talán az egyik legfontosabb étkezés, és 
ezt térítésmentesen kapja mindenki, 
aki bejár a klubba.

Reggelizés után megbeszéljük a 
kedvenc fi lmsorozatok előző napi tör-
ténéseit, a legizgalmasabb részeket.

Sokan szeretnek olvasni, ehhez kí-
nál bő választékot saját könyvtárunk, 
melynek jelentős része adományok ré-

vén került hozzánk. A Városi Könyvtár 
munkatársa kéthetente a kölcsönöz-
hető könyvekkel is frissíti a kínálatot, 
így ki-ki kedvére válogathat.

Az olvasás mellett játék-lehető-
ségeket is kínálunk: domino-, sakk-, 
malom-, memória- és szójátékokat 
játszunk, képrejtvény-csatákat vívunk, 
és közben gyakran dalra is fakadunk.

Megemlékezünk a vallási- és társa-
dalmi ünnepekről, ott voltunk a Múze-
umban a Magyar Kultúra Napján és a 
Láthatatlan Munka Napján.

Havonta egyszer meglátogat meg 
minket Neumajer Zoltán plébános úr, 
ilyenkor szívet-lelket melengető fi lme-
ket nézünk meg együtt, melyektől lel-
kileg töltődünk és könnyebben viseljük 
a nehézségeket.

A fi zikai állapot megőrzését a kedd-
csütörtöki gyógytorna segíti.

Mindig készülünk valamire: június 

5-én a „májusfa-kitáncolás”-ra, utána 
közös fagylaltozásra, harkányi üdülés-
re, csisztapusztai fürdőzésre.

Míg a gyerekek véget nem érővé 
tennének minden vakációt, nálunk a 
szombat-vasárnapok, a többnapos ün-
nepek azok, melyek nagyon hosszúnak 
tűnnek, legszívesebben „átaludnák-
átugornák” gondozottjaink, hiszen a 
„bentlét” teszi élhetővé, boldogabbá, 
magánymentessé napjaikat! 

Muskó Zoltánné

A Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ értesíti a lakosságot, az adomány osztás időpontjairól: 

2013. június 12. ( szerda ) 10:00 – 12:00               2013. augusztus 28. ( szerda ) 10:00 – 12:00
2013. szeptember 25. ( szerda ) 10:00 – 12:00               2013. október  30. ( szerda ) 10:00 – 12:00
2013. november 13. ( szerda ) 10:00 – 12:00               2013. december 04. ( szerda ) 10:00 – 12:00

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy akinek jó állapotban lévő, még használható, tiszta, számára már értéktelen, 
megunt ruhái, cipői, könyvei, játékai, edényei, egyéb használható eszközei vannak 

hozza el szolgálatunkhoz, hogy adományként kioszthassuk a rászorulók között.

Elérhetőségek:   Fonyód, Fő u. 43.     06-85-560-2012     06-20-380-3701
Köszönjük a segítséget! 

In memoriam Almási Anikó cím-
mel nyílt kerámiakiállítás 2013. június 
elsején a Fonyódi Múzeumban.

A 2010-ben elhunyt Almási Ani-
kó eredeti foglalkozása fi lmvágó volt. 
Első kerámiáját édesapja halálakor 
készítette, majd leánya születése után 
kezdett el komolyabban foglalkozni ez-
zel a művészeti ággal. A fi nom, nőies, 
részletgazdag művek többsége rejté-
lyes, hunyt szemű, kendőzött női ar-
cokat formáz. A művésznő halála után 
családja úgy döntött, a hátrahagyott 
kerámiákból szervezett kiállítással, és 
egy emlékalbum kiadásával állítanak 
neki emléket.

A tárlat megnyitójára városunk-
ba érkezett a művésznő lánya, Füredi 
Anikó; az elhunyt testvére, Almási Éva 
színművésznő; Almási Anikó unoka-
húga, Balázsovits Edit színművész-
nő; és Balázsovits Lajos színművész. 
Minczinger Katalin rövid köszöntője 

után Balázsovits Lajos Csoóri Sándor 
szavait idézve nyitotta meg a kiállítást. 
Almási Éva először Radnóti Miklós 
Sem emlék, sem varázslat című versét, 
majd Szabó Lőrinc Semmiért egészen 
című művét adta elő. Balázsovits Edit 
saját és Márai Sándor szavaival tisztel-
gett nagynénje emléke előtt. Különle-
ges élmény volt a jeles művészek átélt 
felolvasását, versmondását hallani.

A megnyitó után Minczinger Kata-
lin röviden bemutatta a megjelentek-
nek Almási Anikó kerámiáit. Ezután fi -

nom aprósüteménnyel és májas-zsíros 
kenyérrel vendégelték meg a látogató-
kat a múzeum dolgozói.

Zárásként álljanak itt a megnyitó 
egyik látogatójának szavai: „Különle-
ges dolog, hogy egy ilyen kis városban, 
mint Fonyód, ennyire neves kiállítás 
kapott helyet. Ezért csak hálásak lehe-
tünk.” És valóban így van.

A kiállítás június huszadikáig te-
kinthető meg a Fonyódi Múzeumban.

Galambos Zsófi a

Törékeny szépség a Múzeumban

Fotó: Adelmann István

Fotó: P.E.
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Zöld Balaton Fotópályázat
és más környezetvédelmi nyereményjátékok

www.zold-balaton.hu

Hirdetés

Így működik a napelem
A NAPELEM  OLYAN  ESZKÖZ,  AMELY  AZ  ELEKTROMÁGNESES  SUGÁRZÁST  KÖZVETLENÜL  VIL-

LAMOS  ENERGIÁVÁ  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 VIL-
LANYSZÁMLA  10 ÉV  ALATT  TÉRÜL MEG,  ÉS  A  RENDSZER KB. 30 ÉVIG MEGY. 

Egy családi ház napelemes rendszere alapvetően két módon üzemelhet:
1. Sziget rendszer
Ez esetben a napelemek által megtermelt energiát egy akkumulátorba vezetjük és itt tároljuk. A felhasználás során egy úgyneve-

zett inverter alakítja át a tárolt egyenáramot váltóáramra, amely aztán felhasználható a szokásos háztartási gépek működtetésére. 
Ezt a módszert azokon a helyeken ajánlják, ahol nincs, vagy nehezen hozzáférhető a villamos hálózat.

2. Hálózatra kötött rendszer
Itt a képződött villamos áramot az inverteren keresztül közvetlenül a villamos hálózatba juttatjuk és párhuzamosan üzemeltetjük 

a rendszerünket azzal. A megtermelt energia egy részét mi elhasználjuk, de a felesleget ez esetben nem akkumulátorokba, hanem a 
nagy rendszerbe tápláljuk, melyet egy speciális oda-vissza mérő villanyórával számolunk el. Az áramtermelést időszakonként elszá-
moljuk az áramszolgáltatóval.

Hogyan számoljunk?
• 1 KW napelem rendszer átlagosan 1000 KWh áramot termel meg egy évben
• Magyarországon évente átlagosan 2200 napos órával számolhatunk
• Egy átlagos családi ház áramszükségletét hazai viszonyok között egy 4-5 kW teljesítményű rendszer fedezi.

Mit mond egy napelem tulajdonos?
Egy napelem-rendszer tulajdonosával beszélgetett a közelmúltban a Zöld Balaton hírcentrum. A gencsapáti családi házban kö-

rülbelül egy éve üzemel egy 4,3 kW-os rendszer. A tulajdonos vidáman válaszolgat kérdéseinkre, hiszen nagyon elégedett a nap-
elemekkel. Mindeddig semmilyen meghibásodás nem történt a termelés pedig szépen fedezi az elhasznált energia mennyiségét.  
Karbantartási költsége nem volt, ilyesmire amúgy sem kell számítani túl gyakran, de azért érdemes 8-10 évente felülvizsgáltatni 
a napelemeket. A ház az elektromos hálózatra kötve működik és az áramszolgáltatóval éves elszámolásban állapodtak meg. Az 
előzetes ügyintézéssel viszont már nem elégedett, mivel azt túlságosan hosszúnak és bürokratikusnak tartja. Talán ez az egyetlen 
negatívum, amit a beszélgetések során hallottunk. 

„Zöld-Balaton”- Térségi komplex kampány a Balaton- parton”

Azonosító szám:  KEOP-6.1.0/B/11-2011-0102
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Programok június 15-től...

17.  hétfő

Helyszínek:
Alapszolgáltatási Központ (Fő u. 43.); 

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

Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); 
Fonyódi Múzeum (Bartók Béla u. 3.); Gimnázium (Hunyadi János u. 3.); 

Könyvtár (Szent István u. 29.) Művészeti Iskola (Bartók Béla u. 22.)

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

15.  szombat

16:00
Várhegy

Juniális a Várhegyi Széplátónál
Piknik, élővilág bemutató
vendég: Szűcs-Antal Gábor gitárművész

 

18:00
Feng Shui Galéria

„Igyon egy kávét…”

 R. Kárpáti Péter beszélget

Szily Nóra televíziós 

műsorvezető, riporterrel

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: 
szeptember 14. Szeretettel várjuk a 
kisgyermekes családokat!

•

•

•

•

28.  péntek27.  csütörtök

18:00
Feng Shui Galéria

Tálosné Violányi 

Marianna 

festő kiállításának 

megnyitója

20.  csütörtök

június 23-án 14:00-kor
július és augusztus hónapban 
minden hét vasárnapján, és az 
egyházi ünnepek alkalmával 
lesz Istentisztelet

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

•
•

10:30
Általános iskola 
(kistornaterem) 

Mocorgó

Foglalkozás lépegető 

gyermekeknek

10:00
Fonyódi Könyvtár

Babatorna 

8 hetes kortól

21.  péntek

10:00
Fonyódi Könyvtár

Csiga-Biga Palota

játékos, dalos, 

mondókás fejlesztő 

foglalkozás

19:00
Fonyódi Múzeum 

Múzeumok éjszakája

Gáspár Géza szobrász és 

Szotyori László festő 

kiállításának megnyitója

10:00
Fonyódi Könyvtár

Babatorna 

8 hetes kortól

10:00
Fonyódi Könyvtár

Csiga-Biga Palota

játékos, dalos, 

mondókás fejlesztő 

foglalkozás

június 16. vasárnap 9:30 
úrvacsorás istentisztelet
július 7. vasárnap 9:30 
istentisztelet

A protestáns templomban 
(József u. 2.)

Protestáns Kulturális Est a 
Múzeumban VÁLTOZÁS!
június 6. HELYETT június 20.
csütörtök 18 órakor Dr. Varga 
Gyöngyi egy. docens – Az áldás

Nyáron a házi bibliaórák 
szünetelnek.

•

•

•

•

•
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...július 20-ig Programok
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

20.  szombat19-20  péntek, szombat 22-25.  hétfő-péntek
17:00

Fonyódi Múzeum

Gyémánt László 

festőművész kiállítása

kiállítást megnyitja: 

Bereczky Lóránd

19 órától
Vigadó tér

VII. FONYÓDI SÖRNAPOK
19-én: Megnyitó;   fellépők: Sárdi Barbara – Papp Gyula, Deák Bill Gyula

20-án: fellépők: Zolbert Smooth Jazz Zenekar élőkoncertje,

Black II Black élőkoncert, Retro Disco

egész nap
Fonyódligeti Halastavak

Fonyódligeti Nap

egész napos program – halászléfőző verseny, 

sütés tábortűznél, sztárvendégek

11.  csütörtök

10:00
Fonyódi Könyvtár

Babatorna 

8 hetes kortól

13.  szombat

10-től
Bélatelepi Strand

Bélatelepi Nap

koszorúzás, panorámaséta, vízirendészeti bemutató, 

zumba bemutató, találkozás a Barátok Közt sztárjaival, 

fellép: Fekete Dávid – Megasztár, utána: Retro Disco

10:00
Fonyódi Könyvtár

Csiga-Biga Palota

játékos, dalos, 

mondókás fejlesztő 

foglalkozás

19.  péntek

10:00-12:00
Fonyódi Könyvtár

Kézműves foglalkozás: 

Papírhajtogatás - Empen Etelka Katalinnal

MEGNYITOTTUNK!
MAGYAR KÉMÉNYGYÁRTÓ KFT.

TÜZELÉSTECHNIKAI SZAKÜZLET

8638 Balatonlelle, 

Kossuth L. u. 50/a  

Tel.: 06-30/849-2544

Nyitva: H-P 8-16-ig

www.kemenygyarto.hu

MINDIG TV
KÁBEL TÉVÉ, 

BELSŐ HÁLÓZATOK, 
TELEFON- ÉS 

INTERNET 
HÁLÓZATOK 
SZERELÉSE,
 JAVÍTÁSA!

KOLIP ZOLTÁN
06/20-247-2343

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 

Díszburkolat/ viacolor lerakása, öntözőberendezés kiépítése, kertépítés, füvesítés, fűnyirás, sövényvágás, 
vakondrács lerakása,  fakivágás, gyepszellőztetés, gépi és kézi földmunka. Tel: 06/70/ 77 29 554

ELADÓ! Eladó egy  SCHWINN Csepel campingkerékpár és egy MINN-KOTA 35 csónakmotor. 
Tel: 06-30-365-4515

BÉRBE ADÓ! Balatonberényben 2864 négyzetméteres zárt kert ( szőlő, szántó) művelésért bérbeadó. 
Tel.: 30/ 253-1465

Női ruhák varrását, javítását vállalom rövid határidőre. Tel.: 70/ 3128191

ELADÓ! Új gázbojler 50 L-es, Tip: FK 50, Tel.: 20/ 201-4573 

Apróhirdetések:
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Közélet

Madarak és Fák Napja Fonyódon

A természetvédelmi törvény 64. 
§ (3) szerint „Minden év május 10-e 
a Madarak és Fák Napja. E nap meg-
emlékezéseinek, rendezvényeinek a 
lakosság – különösen az ifjúság – ter-
mészet védelme iránti elkötelezettsé-
gét kell szolgálnia.”

Fonyódon 2013-ban május 3-án, 
péntek délután az említett törvény 

szellemében először a fák ját-
szották a „főszerepet”, fonyó-
di civil szervezetek a Vigadó 
téren négy fát ültettek. A 
NABE fonyódi csoportjának 
facsemetéje cserkészek segít-
ségével került a földbe.

Május 4-én, szombat dél-
előtt 10 órakor folytatódott a 
program a Múzeum melletti 
Kossuth erdőben. Minczin-
ger Kati néni meghívására 
évek óta a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egye-

sület Dél-Balatoni csoportjának tagjai 
jönnek el Fonyódra, így az erdőben élő 
madarak szakavatott segítséggel ke-
rülnek megfi gyelés alá. 

Ezen a programon a cserkésze-
ken kívül szép számmal jelennek meg 
más vendégek is, Kati néni jóvoltából 
mindig tartalmas, minden korosztály 
számára érdekes madármegfi gyelés 

Zhang Edit érdekes, tanulságos 
előadásán vehettünk részt 2013. má-
jus 22-én a könyvtárban, melynek té-
mája az egészségmegőrzés volt, a kínai 
hagyományos orvoslás szemszögéből 
megközelítve. 

Megtudtuk, hogy a kínai orvoslás 
nem csak betegséget gyógyít, hanem 
segít egészségesnek maradni. Legfőbb 
küldetésének tekinti, hogy informáci-
ót, ismereteket adjon az embereknek. 

A hagyományos kínai orvoslás 
alapja a 12 fő energiapálya és az ezek-
hez kapcsolódó 365 meridiánpont, 
melyek közül néhányat az előadás so-
rán megismerhettünk. A mai modern 
világunkban megfelelő mérőműszer 
segítségével pontosan felállítható az 
ember meridián-térképe. Ezt értel-
mezve lehetőség van a gyenge pontok 
erősítésére, a betegségek megelőzésé-
re. A megfelelő pontok nyomásával így 
saját magunk is javíthatjuk az állapo-
tunkat, mellékhatásoktól mentesen. 

Az egészség eléréséhez, illetve meg-

tartásához alapvetően szükséges felté-
telek mindegyikének meg kell lennie, 
különben az egyensúly felborul és ez 
betegség kialakulását eredményezheti. 
Szükségünk van a megfelelő mennyi-
ségű és minőségű alvásra, ami a májat 
és az epét erősíti. Elengedhetetlen a 
jókedv, a jó közérzet, a megfelelő han-
gulatszint, ami a vékonybél-működést 
segíti. Fontos az étkezés egyensúlya, a 
lép és a gyomor erősítéséhez. Ehhez a 
mai körülmények mellett elengedhe-
tetlen vitaminok és ásványi 
anyagok fogyasztása, hisz 
szükségleteinket a silány mi-
nőségű élelmiszerekből nem 
tudjuk fedezni. Szükségsze-
rű a mozgás, ami a tüdőt, a 
bőrt és a vastagbelet segíti. 
Továbbá nagyon lényeges 
a víz, a vesék, a húgyhólyag 
erősítéséhez és a megfelelő 
méregtelenítéshez. 

Az előadás végén ellátta 
személyre szabott tanácsok-

kal a résztvevőket, a korát meghazud-
toló külsejű, kedves előadónk. Továb-
bá az érdeklődő közönségnek köszön-
hetően szívesen tér vissza hozzánk és 
a Meridián klub keretein belül további 
hasznos információkhoz juthatunk ál-
tala.

Köszönjük Zhang Editnek a szín-
vonalas előadást és a Fonyódi Kultu-
rális Intézmények dolgozóinak, hogy 
biztosították ezt a lehetőséget a néző-
pontunk szélesítéséhez. 

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

zajlik. Az erdőben előzetesen kihúzott 
hálók több madarat is „csapdába ejtet-
tek”, de szakszerű kiszabadításuk után 
a gyerekek (és persze az őket kísérő 
felnőttek) megfi gyelhették, hogyan 
kap pl. a barátposzáta gyűrűt a lábára. 

Az egyesület tagjai feljegyezték a 
befogott madarak súlyát, szárnyuk 
hosszát is. A kóddal és számmal ellá-
tott gyűrűket nagy érdeklődéssel ad-
ták körbe a gyerekek. 

Szó esett a madarak táplálkozási, 
vándorlási szokásairól és a megfi gye-
lésük szabályairól. Az előadók kérdé-
seket is feltettek és a jó válaszokért ju-
talom járt, közben persze a gyerekek is 
ostromolták saját kérdéseikkel a „ma-
darászokat”. Az előadás végén a meg-
gyűrűzött madarak önként jelentkező 
gyerekek segítségével lettek elenged-
ve, jó hangulatban, madárcsicsergés 
mellett telt el a délelőtt.

Nagy Zsuzsanna - cserkész -

Zhang Edit előadásán voltam

Máté Rita
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Kultúra

Egy óra színház Rátóti Zoltánnal

A bemutatkozásból kiderült, hogy 
a négyes mindegyik tagja aktív muzsi-
kus, katonazenész,  színháznál tanít, 
vagy másutt. Azt hiszem másképp áll 
a színpadon az, aki hivatásszerűen 
foglalkozik a zenével.   

A műsorválasztásuk okos, teljes és 
rendkívül színes volt a fi lmzenékkel, 
slágerekkel, jazz darabokkal, klasszi-
kus, komolyzenei átiratokkal. Az em-
berek szeretik azt az érzést, amikor 
ismerősen cseng a fülükben egy-egy 
szerzemény. 

Magyar Parnasszus – Magyar 
írók és költők kisgrafi kákon és ex 
libriseken címmel nyílt kiállítás 
május 14-én kedden a Fonyódi 
Múzeumban. A kiállítás szerve-
zője a Berzsenyi Dániel Irodalmi 
és Művészeti Társaság valamint a 
Vörösmarty Társaság volt.

Az ex libris kifejezés napja-
inkban kevéssé ismert. Jelentése 
könyvekbe ragasztott, sokszoro-

sított,  gyakran művészi grafi kával ellátott, általában a könyv 
tulajdonosának nevét tartalmazó lap. Szerepe évszázadokon 
át az adott könyv tulajdonosának jelölése volt. Később gyűj-
tők albumába került, napjainkban viszont kezd újra divatos-
sá válni eredeti funkciójában is.

A grafi kákon szereplő költők és írók előtti tisztelgésként 
elsőként Berzsenyi Dániel: Horác című versét olvastam fel 
Kati néni kérésére. Megtiszteltetés volt, különösen mert sze-
retem Berzsenyit.

Rátóti Zoltán színházhoz való kötő-
dése óvodás korában dőlt el. A János vi-
tézt nézte édesanyja osztályával, amikor 
a Tündérország jelenetben elsírta magát 
a nagyok között. Szerette a cirkuszt, szü-
lei egykor amatőr színjátszók voltak. 

A kaposvári színházról úgy beszélt, 
boldog, hogy ilyen gyönyörű munka-
helyre megy be mindennap. Úgy érzi, 
erőteljes szelleme van a helynek. Em-
lékszik arra a régen volt Hegedűs a 
háztetőn darabra, amikor dugig volt a 
nézőtér, és lélegzetelállítónak élte meg 
az első pillanatot a függöny felvonása 
után. 

„Sok intim pillanatom van a színpa-
don, ami belső lelki szükségletem.” Nem köti gúzsba az érzelme-
it, ahogy mondta, nem is teheti, hisz ebből él. 

Igazgatóként nyitott a színészek, munkatársak problémái-

ra, kellő komolysággal, lelkesedéssel teszi a dolgát mindennap, 
amikor manapság ez szinte lehetetlen ebben a műfajban.

Sokféle teendője van, de jól osztja be az idejét, másképp nem 
is menne, ahogy mondta. 

A gitárhoz való viszony is régmúltra nyúlik vissza a színész 
életében, egyedi hangzásvilágú előadásából kaptunk egy kis íze-
lítőt. Csodalépés címmel jelent meg első szólólemeze, amelyet 
zeneszerzőként  teljes egészében ő jegyez.. 

Vendégünket rendkívül sokoldalúnak láthattuk abban az egy 
órában, ám nekem 
mégis az érzékeny 
szemmel, lélekkel 
megáldott ember tet-
szett a legjobban, aki 
képes megélni, tűzbe 
menni a percért és 
akinek a menekülést 
a folyamatos alkotás 
jelenti. Láng Edit

Grandioso Klarinét Quartett koncertje: A hangszerek mesterei

Magyar Parnasszus a Múzeumban
A költő versének elhangzása után Kertész Balázs József, 

a fonyódi Képviselő-Testület Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottságának elnöke rövid köszöntőben üdvözölte a megje-
lenteket. A kiállítást Vén Zoltán grafi kusművész, a Berzsenyi 
Társaság vizuális művészeti alelnöke nyitotta meg. Beszéde 
élvezetes volt, az ex libris készítési technikákra való utalása-
it mindig közérthetővé tette egy-egy vicces hasonlattal is (a 
magasnyomás technikát például azzal állította párhuzamba, 
mikor egy vizes gumitalpú cipővel ráállunk egy járólapra). 
Később a kiállított ex libriseken és kisgrafi kákon szereplő 
alkotókról mesélt kevéssé közismert történeteket, „pletyká-
kat”. Kiemelte azt, milyen tiszteletre méltó, hogy ezek a szer-
zők „esendő létükre maradandót tudtak alkotni”.

A megnyitó ünnepség után a két Társaság tagjai és a Mú-
zeum dolgozói aprósüteménnyel és frissítővel kínálták a ven-
dégeket. Még sokáig nem tudtunk elszakadni a kiállítástól, 
a közös beszélgetés az estébe nyúlt. Engem leginkább az ex 
librisek és kisgrafi kák részletgazdagsága fogott meg. Úgy ér-
zem, mindkét művészeti ág tisztelőinek érdemes rászánni az 
időt a kiállítás megtekintésére. Galambos Zsófi a

A négy profi  klarinétos két ráadás 
számmal honorálta meg a közönség 
tapsát. Egy órás, oldott hangulatú 
koncert részesei lehettünk, ahol az 
előadók barátságos, emberközeli hely-
zetbe hozták magukat és a közönséget 
egyaránt. Egy-egy zenemű között hall-
hattunk  jó sztorikat a műfajról, zene-
szerzőkről.

Egy hétköznap este meglepően so-
kan kíváncsiak voltak a fantasztikus 
virtuozitással megáldott zenészekre 
a Galériában. Remélem nem utoljá-

ra hallottuk őket, hiszen egy minden 
szempontból emlékezetes előadást 
tudhatunk magunk mögött. 

Láng Edit 
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KOSZORÚCSKA 2013. 
Idén is megrendezésre került a fo-

nyódi gimnáziumban a 8. osztályos 
tanulók mulatsága, a Koszorúcska. A 
rendezvény 2013.május 11-ére, szom-
batra esett. A Koszorúcska tulajdon-
képpen tánctudásunk bemutatója, 
melyre több hónapon keresztül ké-
szültünk.

A tanfolyam során 12 tánc alap-
jaival ismerkedtünk meg. A rumba, 
szamba, cha-cha-cha és keringők 
mellett tanultuk még a rock and roll, 
a csárdás, sőt a polka lépéseit is. A 
nyitótánccal elkezdődött az ünnepség. 

A táncok bemutatása több mint más-
fél órán át tartott. Ezt követően bécsi 
keringőzhettünk szüleinkkel. Az anyu-
kákkal és az apukákkal való táncolás 
után következett az esemény névadó-
ja, a koszorúgyűjtés. Ilyenkor a fi úk 
felkérik a lányokat, akiktől egy általuk 
készített kis koszorúszerű kitűzőt kap-
nak a táncért, melyet a mellkasukra 
tűznek. A koszorúgyűjtés egy verseny 
a fi úk közt: aki több koszorút gyűjt 
– tehát több lánnyal táncol – az lesz a 
koszorúkirály. Ezek után táncverseny-
re nevezhettünk. A zsűri a pontozása 

SIKER A DUE SAJTÓFESZTIVÁLJÁN 
Május 10-én rendezte meg 20. al-

kalommal a Diákújságíró Egyesület 
(DUE) sajtófesztiválját, aminek ke-
retében országos pályázatot hirdet-
tek meg több kategóriában. Tavalyi 
évben iskolánk hírportálja ért el 2. 
helyezést, így talán nem volt remény-
telen az sem, hogy ebben az évben is 
valamilyen díjat sikerül majd elhoz-
ni. 

Média szakkörünk több pálya-
munkát is beküldött, és meg is lett az 
eredménye, mert Kocsis Nikolett 
8.b osztályos tanuló, szakkörünk lel-

A véget érni nem akaró tél miatt 
idén csak május 2-án tartottunk pa-
pírgyűjtést. A késői időpont miatt jóval 
kevesebb szülő tudott segíteni nekünk, 
így a hetedik és nyolcadik osztályos 
gyerekekre sokkal több munka hárult. 

Reggel hétkor kezdtük a munkát a 
szokásos reggeli rohammal. Nemcsak 
papírból, szúnyogból is rengeteg volt. 
Bár az eső lába egész nap lógott, meg-
úsztuk komolyabb elázás nélkül.

Folyamatosan érkezett az újság, 
a kartonpapír. A többség gondosan 
össze kötve vagy becsomagolva hozta 
a hulladékot. Ez nagyon fontos, mivel 

A FÖLD NAPJÁN
Iskolánkban is megemlékeztünk 

a Föld Napjáról április 22-én. Ezen a 
napon az ötödik óra után iskolánk kör-
nyékét tisztították meg az osztályok a 
szeméttől. Az elsőstől a végzősökig 
mindenki kesztyűt húzott. Gyorsan 
teltek a zsákok. Ez nemcsak egy egy-
szerű szemétszedés, ez több ennél: fi -
gyelemfelhívás minden tanuló számá-
ra, hogy „Ne szemetelj!”. Fontos, hogy 
megértsék, így védhetjük meg együtt a 
Földet az utókor számára is.

A nyári szünet kezdete: 2013. június 16.

AZ ISKOLA NYÁRI TÁBORAI:
Kézműves tábor: 2013. június 24-28. hétfőtől-péntekig. 
Táborvezető: Erdélyiné Krizsán Márta
Balaton kerülő kerékpártúra: 2013. július 1-5. hétfőtől-péntekig. 
Szervezők: Gyurina Mária-Bodóné Nagy Orsolya
Balett tábor: 2013. július 29-augusztus 1. hétfőtől-péntekig. Táborvezető: Pulai Lászlóné

•

•

•

•

alapján bírálta a résztvevőket. Min-
denki ügyes volt. Az este nagyon jól si-
került, és remekül éreztük magunkat.

Horváth Adrienn 8. b

kes és tehetséges tagja két díjat is ka-
pott. Most nézzük a helyezéseket: 

Az év diák-videóújságírója Álta-
lános iskola– 2. Kocsis Nikolett (Fo-
nyód, Palonai Magyar Bálint Általá-
nos Iskola);

Az év diákújságírója Általános is-
kola – 3. Kocsis Nikolett (Fonyód, Pa-
lonai Magyar Bálint Általános Iskola)

Gratulálunk Nikinek, mert megér-
demelten nyert. Hírportálunkon meg-
nézhetitek, olvashatjátok a nyertes 
videót, és a cikket. 

egyébként igen nehéz a mérlegelés és 
a rakodás is. Két nagy konténert pa-
koltunk meg majdnem 14 tonna papírt 
gyűjtve. Kész attrakció volt a tömérdek 
kartont belegyömöszölni a konténer-
be. Az sem mindennapi látvány, ahogy 
a hulladékot elszállítják.

A diákönkormányzat kapott fel-
ajánlásokat is, a legtöbbet a fonyódi 
könyvtártól (460 kg). Köszönjük szé-
pen! Nagyon hálásak vagyunk a három 
kitartó és évek óta rendszeresen segítő 
szülőnek is. 

Októberben ismét lesz papírgyűj-
tés, addig is lelkesen kötegeljetek!

TAVASZI PAPÍRGYŰJTÉS

Fotó: Váradi Gyula

Fotó: Váradi Gyula



Intézményi hírek

Fonyódi Hírmondó   13

Fonyódi Alapfokú Mûvészeti Iskola

Lassan itt a tanév vége, mire a lap megjelenik, már min-
den növendékünk – reméljük sikeresen – túl lesz a hang-
szeres, szolfézs és táncvizsgákon. A tanév utolsó zenei ver-
senyén vettünk részt május 10-én Balatonszemesen a XI. 
Diákmuzsika találkozón, ahol szép eredményeket értek el 
gyerekeink. Gratulálunk, és köszönjük, hogy maradt még 
idő, energia a felkészülésre!

Arany minősítést kapott: Győri Liliána (gitár) – ta-
nára Kissné Poprádi Enikő; Veress Ábel (zongora) – taná-
ra Krishtop Pavel.

Ezüst minősítést kaptak: Szalai Rozália (zongora) 
– tanára Takácsné Baja Erika; Győri Csongor (trombita) 
– tanára Kiss Alfonz; Kovács Anna és Rákóczi Gréta (zon-
gora négykezes) – tanáruk Schweitzer Jolán.
Májusi programjaink a következők voltak: 

9-én Fonyódon, 14-én Balatonfenyvesen tartottunk 
nyílt napot. Az érdeklődők egész délután minden hangsze-
res és szolfézs órára bemehettek, ízelítőt kaphattak a mű-
vészeti iskola óráinak hangulatáról, a növendékek, tanárok 
közös munkájáról. 

16-án hangszerbemutatót tartottunk a nagycsoportos 
óvodásoknak és az első osztályos iskolásoknak. Bár ez már 
évek óta tartó rendszeres programunk, mégis minden al-
kalommal elbűvöl minket az óvodások fogékonysága, fi -
gyelme, nyitottsága a zene, a hangszerek iránt. 

18-19-én a gimnáziumban rendezték az Országos Feng 
Shui Találkozót, ahol Takácsné Baja Erika, Koszics Fanni 
és Veress Ábel zongorajátéka színesítette a megnyitót. 

Május utolsó hete a vizsgahangversenyek időszaka. Új-
donság, hogy táncosaink vizsgája június 2-án a Mátyás Ki-
rály Gimnáziumban rendezett, Fonyód város támogatását 
élvező, II. Balaton Kupa elnevezésű tánciskolás verseny és 
formációs minősítő verseny keretében lesz megtartva. Re-
méljük, hogy az országos verseny színvonala, a profi  pon-
tozó bírák, a környezet, az egész napos verseny ösztönző-
leg hat növendékeinkre és szép élményekkel, sikerekkel is 
gazdagítja őket. 

Végezetül, köszönjük növendékeink szüleinek gyerme-
keik művészeti iskolába járatásával kapcsolatos egész éves 
fáradozásukat, segítő, támogató szándékukat! KPE

Bacsákos éremeső az Atlétika Pályabajnokság 
Diákolimpia Megyei Döntőjében 

   
Összesen kilenc érmet – köztük négy aranyat – szereztek 

iskolánk versenyzői az Atlétika Pályabajnokság Diákolimpia 
Megyei Döntő V-VI. korcsoportjának döntőjében, amit Kapos-
váron rendeztek április 29-én és 30-án.

Természetesen nagy szeretettel gratulálunk atléta fi ainknak 
az intézményünk hírnevét öregbítő, kiváló teljesítményhez!

Atlétika Pályabajnokság Diákolimpia Megyei Döntő /V-VI. 
korcsoport/ - Kaposvár 2013. 04. 29-30.

Eredményeink: I. helyezettek: 100 méteres síkfutás 
Darcsi Péter 10.E; 400 méteres síkfutás Darcsi Péter 10.E; 
1500 méteres síkfutás Horváth Krisztián 13.E; 3000 méteres 
síkfutás Horváth Krisztián 13.E   II. helyezettek: 200 méte-
res síkfutás Darcsi Péter 10.E; Távolugrás Varjú László 13.E   
III. helyezettek: 1500 méteres síkfutás Varjú László 13.E; 
Diszkoszvetés Varjú László 13.E; 4x100 méteres váltó (Szűcs 
József, Varjú László, Horváth Krisztián, Fornosi Zoltán)

BACSÁK-HÍREK

Második hely a Ránki György Regionális 
Történelemverseny döntőjében 

   
Gyönyörű eredményt ért el a szakközépiskolás kategóriában 

Babina Máté 11.E osztályos tanuló a Ránki György Regionális 
Történelemverseny pécsi döntőjében, hiszen a négy megye (Ba-
ranya, Somogy, Tolna, Zala) legjobb történelmeseit felvonultató 
viadalon végül a nagyon előkelő második helyet szerezte meg.

Mind Máténak, mind felkészítő tanárának, Kalász Zoltánnak 
iskolánk egész közössége nevében szeretettel gratulálunk!

Bacsákos tanuló nyerte a megyei 
Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupát 

Iskolánk tanulója, Bogdán Ádám (11.H osztály) nyerte a az 
ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Somogy Me-
gyei Rendőr-főkapitányság – Somogy Megyei Balesetmegelőzési 
Bizottság által a fi atalok helyes közlekedésre nevelése céljából 
meghirdetett Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa elneve-
zésű vetélkedő Somogy megyei versenyét személygépkocsi kate-
góriában. Remek eredményének köszönhetően Ádám képviseli 
majd megyénket a debreceni országos döntőben. 

A Kaposváron rendezett megmérettetésen iskolánk más diák-
jai is remekül szerepeltek, hiszen Egri Ádám (11.H) ugyanebben 
a kategóriában a negyedik, Kardos Kornélia (11.H) pedig a hato-
dik helyen végzett. A szép eredményekhez szeretettel gratulálunk 
versenyzőinknek, és felkészítő tanáruknak, Vass Zoltánnak is!

Fornosi Zoltán országos első a Kenguru Nemzetkö-
zi Matematikaversenyen! 

 
Újabb gyönyörű versenyeredménnyel büszkélkedhet isko-

lánk, hiszen a 10.E osztályos Fornosi Zoltán országos első he-
lyezét ért el a tizedik osztályos szakközépiskolások között a Ken-
guru Nemzetközi Matematikaversenyen. Mind Zoltánnak, mid 
felkészítő tanárának, Balázs Ottónak szeretettel gratulálunk!

A cikkeket Horváth Péter írta.



Sport

Aquatlon Országos Bajnokság – Eger

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. he-
lyen végeztek. Csapat tagjai: Szalai R. (10.), Huber L. (18.), 
Bodó K. (21.), Turóczy H. (27.) Köves R. (31.) A IV. kor-
csoportos 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, egyé-

niben pedig az 1.-4. helyen beért diákok vehetnek részt.
Április 18-án Gödöllőn rendezték az Mezei futó Orszá-

gos Diákolimpia döntőjét. Szerdahelyi Szonja a megyei 2. 
hely elérésével indulhatott a IV. korcsoportos lányok kö-
zött. A negyedik korcsoportos 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 ta-
nárok: Bodóné N. O., Szerdahelyi Sz., Kolozs L.

Kolozs László

Szentpétery Patrik ezüstérmes, Szerdahelyi Szonja bronz-
érmes, óvodás csapatunk 7. helyezett. 

A  Balatoni Úszóiskola tanítványai közül számos  új „egri 
csillag” született. Közel 25 főt számláló csapatunk sikeres sze-
repléssel zárhatta az Aquatlon Or-
szágos Bajnokság napját. A késő dél-
utánig tartó verseny, több mint 500 
versenyzőt számlált. Csapatunkból 
óvodás és kisiskolás versenyzőink 
álltak elsőként rajthoz. Sokuk szá-
mára, életük első nagy megmérget-
tetését jelentette a verseny, mely 
szép eredményekkel is társult.

 Újonc lány csapatunk izgalmas 
harcot vívva, az előkelő 7. helyet 
érte el. A csapatot Bánhidi Panna, 
Illés Dorina és Szerdahelyi Dorka alkotta. A nap legeredmé-
nyesebb versenyzője Szentpétery Patrik a BBSC-triatlon szak-

osztályának versenyzője volt, aki ezüstéremmel koronázta meg 
csapatunk napját. Az úszást követően, legjobb futóidővel érde-
melte ki az Országos Bajnokság második helyezését. A gyermek 
korcsoport lány kategóriájában Simon Szimonetta képviselte 

régiónkat. Előzetes elvárásainknak 
megfelelően, kiegyensúlyozott telje-
sítmény nyújtva, a 11. helyen érkezett 
a célba. 

Versenyzőink közül Szerdahelyi 
Szonja bravúros versenyzéssel zárta 
a napot. A 750m úszás és 3km futás 
kettősét Szonja bravúros versenyzés-
sel teljesítette. Az úszást követően a 
legjobb 5 között pozícionálta magát. 
A futás 3km-es távját végig vezetve 
összesítve a harmadik helyet érte el. 

A dobogó harmadik fokán álló triatlonos újabb fontos helyezés-
sel gazdagította a BBSC-triatlon szakosztályának éremtábláját. 

Balog Zoltán emberierőforrás-minisz-
tertől vehette át Szerdahelyi Szonja Ma-
gyarország jó tanulója - jó sportolója 2012 
díjat Budapesten.

Budapesten a Sportok Házában, több 
korcsoportban, hetven fi atal vehette át az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának 
vezetőitől a Magyarország jó tanulója - jó 
sportolója 2012 díjakat. A fonyódi Szerda-
helyi Szonja kiváló tanulmányi és sport-
eredményiért érdemelte ki az elismerő ki-

tüntetést. A Palonai Magyar Bálint 
Általános Iskola tanulója évek óta 
űzi a triatlon és duatlon sportága-
kat és mellette kiváló teljesítményt 
nyújt az iskolapadban is. A 2012-es 
évben elnyert Országos Duatlon 
Diákolimpiai cím, valamint az Or-
szágos Duatlon Magyar bajnokság 
első helyezése, párosult a kitűnő 
tanulmányi eredménnyel és így 
megérdemelten vehette át Balog 
Zoltántól az állami elismerést. 

Balog Zoltán köszöntő be-
szédében elmondta, hogy 2013-tól új 
ösztöndíjprogram indul, mely 30-40, a 
felsőoktatásban résztvevő, fi atal sportoló 
számára biztosít havi negyedmillió forin-
tos támogatást. A magyar sportcsillagok 
ösztöndíjra a jövőben Szerdahelyi is esé-
lyesként pályázhat, mely hozzásegítheti 
a profi  sportolók pályafutáshoz. Termé-
szetesen a már évek óta jól működő  Ge-
revich-ösztöndíjjal is számolhat a BBSC 
versenyzője . A Balatoni Úszóiskola veze-

Szerdahelyi Szonja: Jó tanuló, jó sportoló 
tőedzője Ányos Viktor és a lelkiismeretes 
család fontosnak tartja – a cím elnyerése 
után is –, hogy Szonja ne csak a verseny-
pályán, hanem az iskolában is megállja a 
helyét. A díjátadó ünnepség egyik legfon-
tosabb üzenete így hangzott: „Tanuljatok 
és sportoljatok.” Az ép testben ép lélek fi -
lozófi át követve Szonjára még sok tanulás 
és edzés vár, mely mind a sportban, mind 
a civil életben a javára válhat. 

Hömöstrei Péter

Kimagasló megyei eredmények után országos siker
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TAVASZI KERTIGÉP AKCIÓ!
 

FŰNYÍRÓK, FŰKASZÁK, 

LÁNCFŰRÉSZEK, GYEPSZELLŐZTETŐK

 NAGY VÁLASZTÉKBAN A 

KERTBARÁTOK BOLTJÁBAN 
A BÉKE SORON!

NÉZZEN BE MERT MEGÉRI!

TEL:30/288-9020 

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

Telefon: 
+36-20/521-7002

E-mail: 
media@fonyod.hu

Családi Találka 2013. június 19. és 25. 
között kereskedésünkben!

Telefon / Fax: 85/352-070   www.suzukiborongics.hu
8630 Balatonboglár, Vikár Béla utca 2.

Ismerkedjen meg a Suzuki 
egyedi felszereltségű autóival:

NYÍLT NAP 
JÚNIUS 22-ÉN 

9-15 ÓRÁIG!



2013. június 4-én a Testvérvárosi 
parkban tartotta megemlékezését a 
FOKI szervezésében Fonyód városa.

A rendezvény a békediktátumra 
emlékezve harangzúgással kezdő-
dött.

Kertész-Balázs József képviselő 
foglalta össze a békediktátum követ-
kezményeként beállott országcson-
kítás miatt keletkezett lelki és anyagi 
károkat.

Dr. Mátyás István jegyző emlék-
beszédében átok helyett megbocsá-
tást kért a hazaárulókra, akik az I. 
Világháborúban győztes magyar se-
reget 1918-ban leszerelték és még ma 
is közöttünk élnek.

Proity Luca a Magyar Hitvallás 
című verset szavalta el.

Jusits Zsolt, Szabó István 
(Megarox Társulat) hazafi as dalokat 
énkeltek.

A magyar és székely himnusz el-
éneklését követően a megemlékezők 
megkoszorúzták az országzászlót.

 

Trianonra emlékeztünk
Fotók: Posza Róbert, Vinay Angéla


