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Fotó: Kajetán Jácint

Őszi sétaŐszi séta

“A hulló levelek tarka kavalkádja
szememet nyugtatja. Míg elmélkedem
egyszerű dolgokról, köznapi csodákról,
érzem, hogy az élet elszaladt velem.”

                                                          Lévay Mária
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Közélet

Döntött a képviselő-testület  – a 2013. október 31-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.

- hozzájárult, hogy az Egészség-
ügyi Nonprofi t Kft 20 Millió forintos 
folyószámla hitelkeret szerződését 
2015. január 04-ig meghosszabbítsa.

- engedélyezte a bölcsődei idő-
szakos gyermekfelügyelet működte-
tését 2013. november 01-től. Fonyód 
város bölcsődéje november hónaptól 

új szolgáltatás beve-
zetésével bővíti ar-
culatát, ezzel széle-
sebb körben elérhe-
tővé teszi a családok 
számára a bölcsőde 
igénybevételét.

- delegálta a 
Mátyás Király Gim-
názium intézményi 
tanácsába a nemzeti 
köznevelésről szó-
ló törvény alapján, 
Hidvégi József polgármestert és Kris-
tóf Györgyné képviselőt. A Palonai 
Magyar Bálint Általános Iskola intéz-
ményi tanácsába Hidvégi József pol-

gármestert, Farkas Gábor 
alpolgármestert és Szőcs 
Mihályné képviselőt.

- elfogadta a Fonyódi 
Kulturális Intézmények-
nek előzetes programtervét 
a 2014. évi városi kulturális 
programokról. Felkérte a 
Fonyódi Kulturális Intéz-
mények mb. igazgatóját, 
hogy a novemberi testü-
leti ülésre, a megalakí-
tott bizottság segítségével 

Információink szerint, dön-
tött a Képviselő-testület az 
Egészségügyi Kft. társügyvezető 
személyéről. Mit lehet tudni bő-
vebben, pontosabban ezekről a 
változásokról?

Polgármester: Az Egészségügyi 
Nonprofi t Kft. ügyvezetőjének, Dr. 

készített, végleges városi kulturális 
programtervet jóváhagyás céljából 
terjessze  a Képviselő-testület elé. 

- támogatta a Balatoni Hajózási 
Zrt. 254.000,- Ft-ról szóló támogatás 
iránti kérelmét. 

- elfogadta Helyi Esélyegyenlősé-
gi Programot (melynek része az Intéz-
kedési Terv)

A testület, következő rendes ülése 
november 28-án, csütörtökön lesz a 

városháza nagytermében. 
A testületi ülés anyaga megte-
kinthető a www.fonyod.hu 

weboldalon.

Megkérdeztük a polgármestert!

Interjú: Társügyvezető az Egészségügyi Kft.-nél – döntött a testület. 

Metz Józsefnek 2014. márciusában le-
jár a megbízatása és nyugdíjba vonul. 

Mivel a képviselő-testület nem 
akart úgy átadni egy összetett felada-
tokat ellátó és jól működő céget, hogy 
egyik napról a másikra új ügyvezető-
je legyen az intézménynek, ezért úgy 
gondoltuk, hogy lesz egy átmeneti 
időszak a Kft. életében, amikor kettős 
ügyvezetéssel működik majd.

A júniusban kiírt pályázatra két 
pályázati anyag érkezett, ebből egy 
volt érvényes, Dr. Tripkovics Zsolté, 
aki már dogozott az intézményben így 
a fonyódiak is ismerik.  

A testületi ülés előtt a pályázó meg-
hallgatását tartottuk, ahol jelentős 
létszámmal vett részt az Egészségügyi 
Kft. dolgozói gárdája is. A Kft. Fel-
ügyelő Bizottságának és az Egészség-
ügyi Kft. apparátusának véleményét 
fi gyelembe véve hozta meg döntését 
a testület. A döntés értelmében Dr. 
Tripkovics Zsolt kapott megbízatást a 

cég társügyvezetésére. Mindez azt je-
lenti, hogy a két ügyvezetőnek, együtt 
lesz aláírási jogosultsága és párhuza-
mosan, azaz együttműködve dolgozik 
és irányítja a gazdasági társaságot. 

Ezzel azt akarta elérni a képviselő- 
testület, hogy a hátra lévő hónapok-
ban, az új ügyvezető, ismerkedjen meg 
az ügyvezetői munkákkal, a gazdasági 
tevékenységekkel és egy folyamatos 
átadás-átvétel legyen az ügyvezetés-
ben. Tudjuk, hogy a legjobban műkö-
dő Önkormányzati cégünk hosszú idő 
óta az Egészségügyi Kft., éppen ezért 
nem szeretnénk ezt a jól felépített 
rendszert, elveszíteni, ezért is gon-
doltuk azt, hogy kettős ügyvezetéssel 
lesz egy átmeneti időszak. Reménye-
ink szerint, amikor Dr. Metz József 
főorvos úr nyugdíjba vonul, akkora 
már egy jól betanult igazgatója lesz az 
intézménynek, aki továbbra is ilyen jó 
ütemben fejlesztve viszi tovább az in-
tézmény munkáját. 
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Tisztelt Cégvezető!

Bizonyára Ön is kapott mostanában egy 2014. évre szóló hulladékszállítási szerződéses ajánlatot a jelenlegi közszol-
gáltatótól, az AVE Zöldfok Zrt.-től. Kérem, olvassa el az alábbiakat, és döntését annak ismeretében hozza meg.

- A 2013. január elsejétől hatályba lépett hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a települési hulladék (háztar-
tási hulladék, valamint a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék) vonatkozásában nem tesz különbséget természetes 
személy ingatlantulajdonos és gazdálkodó szervezet között. Valamennyi ingatlantulajdonost arra kötelezi, hogy 
az ingatlanán keletkezett települési hulladékot a kijelölt kizárólagos közszolgáltatónak adja át. Ezen 
kötelezettség alól a gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos által elkülönítetten gyűjtött (papír, műanyag, fém, üveg, 
csomagolási) hulladék képezhet kivételt, amelyről a gazdálkodó szervezet jogosult máshogy is rendelkezni. 

Tájékoztatom, hogy településünkön a szilárdhulladék begyűjtését, elszállítását, ártalmatlanítását végző közszolgál-
tató céggel – az AVE Zöldfok Zrt.-vel – a Képviselő-testület 2013. július 10. napjával 6 hónapos felmondási idővel fel-
mondta a közszolgáltatási szerződést.

A Képviselő-testület a 177/2013. (IX.26.) határozata alapján a 2014. évtől a ZŐŐD Hulladékgazdálko-
dási Kft.-vel kíván közszolgáltatási szerződést kötni. 

Önkormányzatunk is tagja a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak, aki egyedüli tulajdonosa a 
ZŐŐD Kft.-nek. Jövő évtől a településünkön a hulladékszállítási közszolgáltatásokat így közös cégünk fogja végezni, az 
új, érvényes törvényi előírások alapján.

Az új közszolgáltató, a ZŐŐD Kft. szerződéses ajánlatával (amely információink szerint kedvezőbb 
lesz az AVE ajánlatától) még az idén, kellő időben meg fogja Önöket keresni.

Hidvégi József polgármester

Az E.ON Dél-Dunántúli Áram-
hálózati Zrt. felhívja az ellátási terü-
letén lévő Ingatlantulajdonosokat, 
Használókat, Kezelőket, Bérlőket, 
hogy a villamos hálózatok nyomvo-
nalát és a biztonsági övezetet érin-
tő növényzet eltávolítására, a fák 
gallya zásának elvégzésére.

A növényzeten történő beavat-
kozásra az élet- és vagyonbizton-
ság, veszélyes helyzetek elkerülése 
és az áramszünetek megelőzése ér-
dekében van szükség. A növényzet-
re vonatkozó korlátozások a biztonsági övezetben

- 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 mé-
ternél,

- 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méter-
nél,

- 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 
méternél

Kérjük, hogy az élet-, baleset- és vagyonbiztonság ér-
dekében az Ingatlantulajdonosok szíveskedjenek a gallya-
zási feladatot elvégezni! A munka megkezdése előtt egyez-

tessék az elvégzendő feladatokat 
és azok végrehajtási feltételeit az 
E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati 
Zrt. területileg illetékes szervezeti 
egységével! (Kapcsolattartó: Lehel 
Raymund, Nagykanizsa, Telefon: 
93/503-500)

Az élet-, baleset- és vagyonbiz-
tonság érdekében kiemelten fontos 
feszültségmentesítést és szakfel-
ügyeletet az E.ON Dél-Dunántúli 
Áramhálózati Zrt. elvégzi, illetve 
térítésmentesen biztosítja. 

Amennyiben az Ingatlantulajdonos nem jelenti be az 
E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. illetékes régióköz-
pontjánál, hogy a biztonsági övezet tisztántartását elvégzi, 
vagy a bejelentést is elmulasztja, és a tisztántartási mun-
kát sem végzi el, úgy az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati 
Zrt.-vel szerződött vállalkozó jogosult és köteles a munkát 
a jogszabályok és a szabvány előírásai szerint elvégezni. 
(Vállalkozó megnevezése: Vilkor Kft., elérhetősége: Ulrich  
István tel.:  30/9369-910, Ulrich Róbert tel.: 30/9694-
419, e-mail: vilkor@enternet.hu)

E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt.

FELHÍVÁS – Valamennyi (a településen működő) gazdálkodó szervezet részére

FELHÍVÁS – villamos hálózatok környezetének tisztántartására
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Tiszta lappal indulhatnak az önkormányzatok
2014. február 28-tól az állam átvállalja az összes adósságukat

November 6-án számolt be Lázár 
János miniszterelnökségi államtitkár 
arról, hogy a korábbi lépcsőzetes kon-
szolidációt követve, az állam a fenn-
maradt 42o milliárd forint megyei és 
települési önkormányzati adósságot is 
átvállalja. Majd ismertette azt a lép-
csőzetes folyamatot, amelynek során 
először az ötezer főnél kisebb telepü-
lések teljes tartozását, és az annál na-
gyobb városok terhének negyven-hat-
van százalékát átvállalta a kormány.

Eszembe jutott egy tíz évvel ezelőt-
ti, helyi önkormányzati ülés, amikor 
megkérdezte valaki az akkori jegyző-
nőt, hogy meddig fokozható még a vá-
ros adósságterhe a Vigadó- tér üzlet-
sorának kapcsán. A válasz úgy szólt, 
hogy a csillagos égig. Ha addig nem is 
ért fel, de a majd másfél milliárdot el-
érte a felvett hitel megnyomorítva Fo-
nyódot. Nem is voltam kíváncsi több 
testületi ülésre ezután.

De ez nem csak nálunk le-
hetett így, mert a 2010 előtti 
csaknem negyed évszázad alatt 
l2oo milliárd forintnyi adós-
ságállományt halmoztak fel 
az önkormányzatok felelőtlen, 
átgondolatlan, sokszor korrupt 
közbeszerzésekkel tarkított, 
nem egyszer felesleges beru-
házásaikkal, költekezésükkel. 
Azóta is folynak, folydogálnak 
a bírósági perek pár látszat ítélettel 
fűszerezve, de ez már a veszett fejsze 
nyele. Az adósság persze megmaradt, 
csak az államra hárul a kifi zetése, ami 
a gazdaság és a lakosság teherbíró 
képességét teszi próbára. A mostani 
intézkedést, a terjes rehabilitációt a 
kedvezőbb gazdasági és pénzügy kilá-
tások teszik lehetővé.

Ezáltal a lebénult települések fejlő-
dése újra fellendülhet, mert a legtöbb 
helyen még az önrészt sem tudták 

 Az 1956-os forradalomra és 
szabadságharcra emlékezett a 
BM Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság állománya ok-
tóber 22-én. 

Az ünnepi állománygyűlésen 
Kossa György tűzoltó dandártá-
bornok, országos iparbiztonsági 
főfelügyelő mondott beszédet, 
majd Dr. Bakondi György tűzol-
tó altábornagy, országos katasz-

trófavédelmi főigazgató belügyminiszteri és főigazgatói elis-
meréseket adott át. Ugyancsak az ünnepségen nyújtotta át a 
főigazgató „A Duna MÁSIK arca” című gyermekrajzpályázat 
helyezettjeinek díjait, valamint a sajtó nívódíjakat is.

 Dr. Bakondi György, a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság főigazgatója állami ünnepünk, október hu-
szonharmadika alkalmából főmunkatársi címet adományo-
zott a polgári védelem, valamint a katasztrófavédelem terüle-
tén végzett több mint három évtizedes szakmai tevékenysége 

elismeréséül Bohár László közalkalmazottnak, a Somogy 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Siófoki Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség fonyódi katasztrófavédelmi megbízott-
jának.

Kollégánk 1980. november 17-én helyezkedett el a So-
mogy Megyei Polgári Védelmi Parancsnokság Marcali Polgá-
ri Védelmi Parancsnokságánál előadóként. 2000. január 1-
jétől a Marcali Polgári Védelmi Kirendeltségen, 2012. április 
1-je és december 31-e között a Fonyódi Katasztrófavédelmi 
Irodában előadóként tevékenykedett. Ez év január 1-je óta a 
Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Fonyódi katasztró-
favédelmi megbízottjaként dolgozik. 

Életpályája alatt több alkalommal segítette a helyi polgári 
védelmi vezetés munkáját a természeti vagy ipari katasztrófa 
sújtotta településeken, ahol a polgári védelmi irányító törzs 
munkáját szervezte és koordinálta az együttműködést a hiva-
tásos katasztrófavédelmi szervekkel.

A vörösiszap-katasztrófát követő mentesítési feladatok 
során is közreműködött a helyszíni munkálatok elvégzé sében, 
ahol kiemelkedő helytállásról tett tanúbizonyságot.

előteremteni az uniós pénzek lehí-
vásához a hitelképtelenségük miatt. 
Mindennek ára az, hogy a pályázati 
pénzeket csak fejlesztésekre, jórészt 
termelői beruházásokra és a kis- és 
középvállalkozások élénkítésére lehet 
csak felhasználni az állam pénzügyi és 
szakmai felügyelete, irányítása mel-
lett. Bizonyos mértékig csökken a te-
lepülések önállósága, de ez még min-
dig jobb, mintha ismét a csillagos ég 
volna a határ. Mezei István

Főigazgatói elismerés Bohár László kollégánknak

FELHÍVÁS!
Értesítjük a kedves Nézőket, hogy a Fonyód TV adásai az 
interneten is megtekintetőek, a Televízió Youtube 
csatornáján, a Média Fonyód felhasználónév alatt.
Nem kell mást tenni, mint a Youtube keresőben a “Média 
Fonyód” szavakat beírni, és kiválasztani a kívánt adást!
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Egy ideje foglalkoztat, 
hogy kitől- mitől- miért 
család a család? Van-e ti-
tok? Van-e recept? Van -e 
módszer? Vannak-e sza-
bályok? Tanulható-e? 

Az engedékenység-e a 
jó? Talán a „majomszere-
tet”? Esetleg a feltételek 
nélküli szeretet? A hagyo-
mányok őrzése, továbbvi-
tele? Mindenki szem-e a 
láncban? 

Mivel fatalista vagyok, 
tudtam, hogy a válasz 
legfeljebb csak késik, de meg lesz. A könyvtárban szem-
besültem a válasszal az öt generációs család bemutatása 
kapcsán. 

Válasz lett minden fenti kérdésemre, nagyon egysze-

A Krumplihéjpite Irodal-
mi Társaság rendezvényeit 
szívesen látogatom. Leg-
utóbb nemzeti ünnepünk 
másnapjára, október 24-re 
szóló meghívót kaptam a 
szervezőktől, amely Vargáné 
Jolika: Üzenet a bárányfel-
hőkhöz című versesköteté-
nek bemutatójára invitált. 

A könyvtárba érkezve sok 
nyugdíjassal találkoztam. 
Ez nem volt véletlen, hisz az 
imént említett hölgy nem-
csak komoly verskedvelő, 
hanem a fonyódi Naplemen-

te Nyugdíjas Klub vezetője is.
A találkozó egy játékkal indult. Boszkovics Nikoletta, 

a könyvtár egyik fi atal dolgozója különféle versrészleteket 
olvasott nekünk, s a szerzőket, illetve a művek címét kellett 
kitalálnunk. Nagy boldogan, szinte kórusban kiabáltuk a 
megfejtéseket, mert ugye a felnőttek is szeretnek játsza-
ni, pláne, ha jutalom is jár a jó válaszokért. Arany, Petőfi , 
Csokonai, Ady, Tóth Árpád, József Attila, Radnóti, de még 
a költészet napján megismert Bejczi Edit versére is ráis-
mertünk. Az utolsó versidézet az aktuális vendég; Ha sas-
madár lehetnék című versének egy részletével vezetett át a 
program második részéhez, melyben Láng Edit kellemes 
beszélgetőtársnak bizonyult.

Szinte észrevétlen elröpült a másfél óra, hisz az alföldi 
tanyavilágból 50 éve a Balatonhoz került Jolika különös 
egyéniség, csupa szív, mindenkinek csak adni szeretne, aki 
olyan őszinteséggel, szókimondó bátorsággal osztotta meg 
velünk gondolatait, hogy szívesen hallgattuk volna még. 
Sok mindent megtudtunk gyermekkora nehézségeiről, ta-
nulmányairól, sorsa alakulásáról, családjáról, de ami min-
ket még jobban érdekelt, a versekhez fűződő viszonyáról.

Érdekes, hogy csak 70 éves korában kezdett verseket 
írni, és szinte csak a téli hónapokat tölti ezzel a kedvtelés-
sel. A versek belső vívódásokról, érzésekről, családtagokról, 
ismerősökről, barátokról, a természetről s természetesen a 
Balatonról szólnak. Ízelítőt hallottunk a kötetben szereplő 
versekből Ellenberger Ildikó és Láng Edit értő felolvasá-
sában, de maga a szerző is szavalt nekünk. Kiderült, hogy 
a nyugdíjasoknak szervezett különféle szavalóversenyeken 
rendszeresen továbbjut a gálákra.

A rendkívüli vitalitással, energiával rendelkező asszony 
beszélt a versírás nehézségeiről, a csend, a nyugalom ihle-
tett pillanatairól, a megfelelő rímek körültekintő kiválasz-
tásának fontosságáról, arról, hogy saját örömén túl milyen 
cél vezérli a versírás rögös útján.

A bemutatkozó beszélgetés példát adott nekünk arra, 
hogy idősödőként is lehet tartalmasan, fi atalos lelkülettel 
élni az életet. Gratulálunk törekvéseihez, további sikere-
ket, jó egészséget kívánunk neki, hogy szeretetével még 
sokáig ragyogja be környezetét.

Harmatiné Igó Éva

Generációk egy fedél alatt – Mi a titok? 

rűen, letisztultan.
Nincsenek nagy sza-

vak, harag, mintha olajo-
zottan maguktól történ-
nének a mindennapok.  

Kimondatlanul egy-
másra számítva, hallga-
tólagosan elfogadottak- 
működtetettek szerint. 

A gyermekkor a példa, 
a gyökerek milyensége, 
mélysége, a családmodell, 
az otthonról hozottak- ka-
pottak ismétlődnek. 

Jelen esetben jó érte-
lemben, ahogyan az üknagymama, dédi, nagymama, anya 
visszacsatolt emlékeiben az őket felnevelő, körülvevő szü-
leikhez ... 

A vérségi kötelék önmagában semmi.
Muskó Zsuzsa 

Ihletett pillanatok a városi könyvtárban

Fotó: Baricz Kati

Fotók: Pánczél Péter
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Hirdetés

Zöld Balaton Fotópályázat
és más környezetvédelmi nyereményjátékok

www.zold-balaton.hu

Víztakarékosság, vízmegkötés a gyakorlatban

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

Azonosító szám:  KEOP-6.1.0/B/11-2011-0102

MINI SOROZATUNK ELSŐ RÉSZÉBEN A VÍZTAKARÉKOSSÁG ÉS A VÍZMEGKÖTÉS ELMÉLETÉT JÁRTUK KÖRÜL. EL-
MONDTUK, HOGY A BALATON KÖRNYÉKÉN ÉLŐ EMBEREK SZÁMÁRA FOKOZOTTAN FONTOS A RENDELKEZÉS-
RE ÁLLÓ VÍZ MENNYISÉGE ÉS MINŐSÉGE, ILLETVE ARRA A KÖVETKEZTETÉSRE JUTOTTUNK, HOGY A VÍZMINŐ-
SÉGEN MAGÁNEMBERKÉNT CSAK KEVESET TUDUNK MOZDÍTANI, ELLENBEN A VÍZMEGKÖTÉS ÉS VÍZTAKARÉ-
KOSSÁG TERÜLETÉN IGENCSAK AKTÍVAK LEHETÜNK.

Ha tisztában vagyunk néhány alapvető összefüggéssel, talán nagyobb késztetést érzünk arra, hogy segítsünk a környezetünkön, annál is inkább, 
mert kiadásainkat is csökkenthetjük.

Ha építkezés, jelentős felújítás előtt állunk, mindenképpen érdemes átgondolni egy olyan rendszer kiépítését, ami számol a szürkevíz felhasz-
nálásával.  A felmérések szerint a napi vízfogyasztásunk csaknem felét a WC-öblítés, a mosás és az öntözés teszi ki. (Lásd a táblázat.)

Ha földalatti tárolóba vezetjük az esővizet, annak kiépítése viszonylag egyszerű, gazdaságos és nem igényel zöldfelület elvonást sem.
Előnyei:
Tetemes vízdíjköltséget (60-70 százalék) és értékes ivóvizet takaríthatunk meg. 
A víz mosásnál és takarításnál, továbbá öntézésnél is jól használható.
A gyűjtött mennyiséggel csökken a Balaton felszíni lemosódások miatti terhelése, kisebb kapacitású csapadékvíz rendszerre van szükség.
A lágy esővíz miatt a mosásnál mosószert spórolhatunk meg, és vízkőmentesítő adagolása szükségtelen a mosófolyadékba. 
Csatornázatlan területeken kombinálhatjuk a rendszert egyedi biológiai tisztítóval, melynek elfolyó tisztított vizét még öntözésre használ-
hatjuk. 
Csatornázott lakóövezetben nemcsak a vízdíj egy részét spóroljuk meg, de a csapadékvíz felhasználásának arányában a csatornadíjat is 
megtakarítjuk.

Elkészült házak esetében már nem egyszerű utólag kiépíteni egy komplett rendszert, de lehetőségek itt is vannak.  Az épület körüli növény-
zet, zöldfelület segít helyben tartani az esővizet, és érezhető vízmegtakarítást érhetünk el egy, az eresz alá helyezett hordóval is. Ne feledjük, az 
utóbbi években nálunk is elérhetővé váltak a nyugati országokban már régóta forgalmazott, előre gyártott – beton, acél, műanyag – csapadékvíz-
tároló tartályok, ciszternák. 

Ezeknek segítségével jelentősen mérsékelhetjük a csapadékhiányos évszak (nyár) költségeit, nem érintenek a Balatonnál nem ismeretlen 
öntözési vízkorlátozások, és nem utolsósorban elkönyvelhetjük magunkban, hogy mi is hozzájárultunk a Balaton környezetének megóvásához.

Ha sem a szürkevíz rendszer, sem az egyszerű esővízgyűjtés nem jöhet szóba - mert például lakásban lakunk – nem jelenti azt, hogy nem 
tudunk takarékoskodni a vízzel.

Víztakarékossági tippek mindenkinek:
Rendszeresen ellenőrizzük, ellenőriztessük le a csöveket és a csapokat. A szivárgások, csöpögé-
sek meghökkentő mennyiségű pluszfogyasztást tudnak eredményezni.
Ha már ivóvízzel kell öntöznünk, tegyük azt este vagy kora reggel, ilyenkor kisebb mértékű a 
párolgásból adódó vízveszteség.
Ne mosogassunk folyóvízben. 
Ha mosogatógépet, mosógépet választunk, fi gyeljünk a vízfogyasztásukra
Használjunk víztakarékos vécétartályt
Kádfürdés helyett zuhanyozzunk.
Használjunk a csapokon víztakarékos adagolókat (perlátor) és víztakarékos zuhanyfejeket
Amikor a bojlerünkön stb. beállítjuk a melegvizünk hőmérsékletét, vegyünk fi gyelembe, hogy 
keveréshez sok hideg víz is kell majd.
Ne feledjük, hogy a fürdőszobai mosdókagylóhoz és a mosogatónkhoz dugó is tartozik.

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

Napi egy főre jutó átlagos ivóvíz-
igény egy takarékos háztartásban:

Fürdés, zuhany 30 l/fő
Mosogatás 10 l/fő
Testápolás 9 l/fő
Főzés/ivás 4 l/fő
Tisztítás 5 l/fő

WC-öblítés 20 l/fő
Mosás 12 l/fő
Öntözés 5 l/fő

•
•
•
•
•

•
•
•
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Programok november 14-től december 20-ig

17.  vasárnap

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

14.  csütörtök 19. kedd

23. szombat
  

6. péntek 7.  szombat 14.  szombat

8:00-12:00
Városi Sportcsarnok

Csere/Vásár
Tel.: 85/ 560-033

18:00
Feng Shui Galéria

„Igyon egy kávét…”
R. Kárpáti Péter be-
szélget Kulka János 
színművésszel

10:00-13:00
Fonyódi Könyvtár

Karácsonyi 
Játszóház 
Gyerekeknek, 
részvételi díj: 
300 Ft/fő

15.  vasárnap

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.)

13:00-16:00
Fonyódi Könyvtár

Kézműves foglal-
kozás felnőtteknek
Papírfonás Lengyel 
Timivel, részvételi díj: 
300 Ft/fő

29.  péntek

16:30
Fonyódi Könyvtár

Krumplihéjpite 
Irodalmi Társaság 
– Egy helyi szerző - 
Máté Vera: Szemfény-
vesztők I. című regé-
nyének bemutatása

16.  hétfő

18.  hétfő

18:00
Feng Shui Galéria

„Igyon egy kávét…”
R. Kárpáti Péter 
beszélget
Ivancsics Ilona
színművésznővel

16:30
Balaton Kollégium

Szakály Sándor
történész
Horthy korszak című 
előadása

18:00
Feng Shui Galéria

dr. Dávid Tamás 
professzor 
előadása
„Orthomolekuláris 
RÁK-TERÁPIA-
RENDSZER” címmel

10:00
Fonyódi Könyvtár

Baba-mama klub
Torma Orsolya játé-
kos, dalos, fejlesztő 
foglalkozása

22.  péntek

24. vasárnap

18:00
Feng Shui Galéria

Bornai Tibor
„Utazás a Balaton 
körül” zenés est

18:00
Feng Shui Galéria

Nádas József
festőművész 
kiállítása

30. szombat

18:30
Fonyódi Múzeum

Adventi 
Hangverseny a 
Balaton Vox-szal

10:00
Fonyódi Könyvtár

Baba-mama klub
Torma Orsolya játé-
kos, dalos, fejlesztő 
foglalkozása

15:00
Fonyódi Múzeum

Egyed Emese
kiállításának 
megnyitója

10.  kedd

18:00
Feng Shui Galéria

„Grandioso”
Adventi klarinét 
koncert

8:00-12:00
Városi Sportcsarnok

Csere/Vásár
Tel.: 85/ 560-033

16:00
Plébániatemplom

A Fonyódi Alap-
fokú Művészeti 
Iskola Tanárai-
nak Adventi 
Hangversenye

18:00
Feng Shui Galéria

„Igyon egy kávét…”
R. Kárpáti Péter be-
szélget Paulinyi Tamás 
parapsychológussal
„Halál közeli élmé-
nyek” c. fi lm vetítése

20. péntek

18:00
Gimnázium

VÁROSI 
KARÁCSONYI 
KONCERT 

  Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola  

Szeretettel várunk mindenkit

2013. december 15-én, 
ezüstvasárnap

 
a Plébániatemplomban

16 órakor kezdődő
Adventi hangversenyünkre

Közreműködnek a Művészeti Iskola tanárai

MEGHÍVÓ

Fotó: Pánczél Péter



hogy elindítója volt és most is motor-
ja e nemes ügynek.

A találkozó rendkívül fi nom vacso-
rával, kellemes beszélgetéssel zárult a 
Várhegy Hotelben.

Láng Edit 

a belépőjegyet, de nem tudnak válasz-
tani, az Önök által megadott összegű 
ajándékutalvány is vásárolható, amely 
a későbbiekben a megajándékozott által 
választott előadásra váltható be.

Mivel az egyesületnek továbbra is 
egy alkalmazottja van, ezért jegyvásár-
lási szándéka előtt érdemes telefonon 
egyeztetni, hogy biztosan nyitva találja 
irodánkat!

Elérhetőségeink: 
Fonyódi Turisztikai Egyesület

8640 Fonyód, Szent István u. 63.
bármikor hívható mobil: 20/9597-317

Református 
Istentiszteletek 
rendje:

Evangélikus 
Istentiszteletek 
rendje:

Katolikus 
miserend:

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

 11:00 Plébániatemplom 
 17:00 Plébániatemplom

Gyerekmise: szombaton az esti 
szentmisék, a következő napon: de-
cember 7. Szeretettel várjuk a kis-
gyermekes családokat!

•

•
•

minden vasárnap, és egyhá-
zunk ünnepnapjain 11:00-kor 

Úrvacsorás Istentisztelet a hó-
nap utolsó  vasárnapján 

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

•

•

november 17. vasárnap 9:30 
úrvacsorás istentisztelet
december  1. vasárnap 9:30 
istentisztelet 

A protestáns templomban 
(József u. 2.)

Házi bibliaóra november 20-án, 
szerdán 16 órakor Schmidt Zoltán-
nénál (Fonyód-Alsóbélatelep István 
király u. 5.)
A Protestáns Kulturális Estek folyta-
tódnak november 21-én, 18 órakor a 
Fonyódi Múzeumban Dr. Simon At-
tila mentálhigiénés előadásával.

•

•

•

•

Közélet

Fontos, eredményes időszak volt 
az elmúlt 15 év a Fonyódi Múzeum 
életében. Javarészt erről, a kezdetek-
ről, a napjainkig vezető útról mesélt 
Minczinger Katalin az egyesületi ta-
lálkozón. A vetített képes előadáson 
és az azt követő vacsorán az egyesü-
leti tagokon kívül ott voltak az intéz-
ményi képviselők, illetve azok, akik 
hozzá tettek valamit a Múzeum fejlő-
déséhez. 

A Múzeum alapító okirata 1998. 
október 15-én született meg. Kati 
néni a gyűjtemény kezelője beszélt az 
anyagi keretek megteremtésétől a fel-
újítási munkálatokon át a példaértékű 
összefogásról, amivel a régi gazdátlan 
moziból felépült a déli part legszebb 
kilátással rendelkező múzeuma. 

Immár 2007. március 15. óta láto-

gathatják az épületet az érdeklődők, 
ahol pezsgő élet folyik, hisz hangver-
senyek, kiállítás megnyitók, gyermek-
programok váltják egymást. 

Nemcsak az épület maga, de a kör-
nyezet is állandóan megújul, gazda-
godik, köszönhetően a sok önkéntes 
segítőnek.

A ház azzal az emlékkel is büszkél-
kedhet, hogy egykor Szinnyei Merse 
Pál itt töltött két évet, több festménye 
is született Fonyódon. Lehet, hogy 
valamikor senki nem hitt abban, hogy 
egyszer Fonyódnak múzeuma lesz, de 
a legfontosabb, hogy most van, párat-
lan környezeti adottságokkal, az alko-
tók, művészek kedvenc kiállító helye 
lett, a fonyódiak pedig nagyon büsz-
kék erre. Köszönet érte mindenkinek, 
legfőképp Minczinger Katalinnak, 

Színházba járna? Koncertre menne? 
Élőben szurkolna? Kultúrát ajándékoz-
na? A Fonyódi Turisztikai Egyesület 
ebben is segíteni tud Önöknek! Hiány-
pótló céllal, a fonyódiak, a környékbe-
liek és a városunkba látogató turisták 
igényeinek jobb kiszolgálása érdekében 
a közelmúltban szerződést kötöttünk az 

Interticket Kft.-vel és a Sportjegyek.hu 
Kft.-vel, így immár az egyesület irodá-
ja jegyirodaként is működik az egész év 
során. A jegyirodai hálózatba való csat-
lakozással lehetőség nyílt arra, hogy 
Önök helyben, készpénzben vásárolhas-
sanak belépőjegyeket országosan több, 
mint száz helyszín számtalan program-
jára: fővárosi és vidéki színházi előadá-
sokra, koncertekre, hangversenyekre, 
nyári könnyűzenei fesztiválokra, ki-
állításokra, valamint hazai és külföldi 
sporteseményekre. Az általunk használt 
értékesítési rendszer lehetővé teszi a 
színházi évadra szóló bérletvásárlást is. 
Amennyiben pedig ajándéknak szánják 

Elmúlt 15 év a Múzeum életében

Új szolgáltatás! – jegyiroda a Turisztikai Egyesületnél

Fotó: Kajetán Jácint

Fonyódi Hírmondó   9
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Közélet

Minden esztendőben gyászosan ér-
kezik meg a november, hiszen második 
napján halottainkra emlékezünk. A te-
metők csendjében előbukkan a gondo-
lat: Akaratunk nélkül születtünk és aka-
ratunk ellenére kell meghalnunk. A mai 
ember kényelmesebben él, mint ősei, de 
fásultan és reménytelenül. A sír mellett 
tehetetlenül és csalódottan állnak sokan, 
mert becsapva érzik magukat és félnek a 
végtől. Többen megmosolyogják azokat, 
akik másvilágról, mennyről és pokolról 
beszélnek. 

A legdrágább kincs az élet, és arra 
kaptuk, hogy jól gazdálkodjunk vele. 
Így fi gyelmeztet bennünket Jézus: „Ne 
gyűjtsetek magatoknak kincset a föl-
dön, ahol moly rágja és rozsda marja, s 
ahol betörnek és ellopják a tolvajok! A 
menny ben gyűjtsetek kincset, ahol nem 
rágja moly és nem marja rozsda, s ahol 
nem törnek be és nem lopják el a tolva-
jok! Ahol a kincsed, ott a szíved is.” (Mt 
6,19-21) Sok ember, mivel tudja, hogy 
halandó, senkinek sem akar hinni, még a 
Teremtőnek sem. Csak élni akar, éspedig 
minél könnyeb ben, minél hosszabban, 
minél gazdagabban és minél vidámabban. 

A nagy kincskeresésben elfelejti: „Mi 
haszna van az embernek, ha az egész 
világot megszerzi is, de lelke kárát vall-
ja? Mit is adhatna az ember cserébe a 
lelkéért?” (Mt 16,26) Jézus azért is lett 
emberré, hogy halandóságunk felett 
megmutassa a győzelem lehetőségét. 
Feltámadásával mutatta meg az örök 
életet. Aki benne hisz, ha meghal is élni 
fog! Ezt ígérte nekünk.

Minden ravatalnál Jézus szavai 
teljesedhetnek be: „Atyám házában 
sok hely van, ha nem így volna, meg-
mondtam volna nektek. Azért megyek 
el, hogy helyet készítsek nektek. Ha 
aztán elmegyek, és helyet készítek nek-
tek, újra eljövök, és magammal viszlek 
benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol 
én vagyok.” (Jn 14,2-3) Ez a keresztény 
ember életének befejezése: A tanítványért 
eljön Mestere! Miért félünk a haláltól? 
Tudjuk, ez minden ember sorsa. A hívő 
ember minél közelebb kerül Istenhez, an-
nál boldogabb. Földi életünk vége pedig a 
találkozás!

Egyszer mindennek vége lesz itt a föl-
dön számunkra. Azon a napon mindent 
itt kell hagynunk: szeretteinket, vagyo-

nunkat, kínjainkat, örömeinket, álmain-
kat, terveinket. Földi életünk határa a ha-
lál. De a határ túlsó oldalán nem a senki 
földje nem a semmi vár reánk, hanem az 
Úr. Találjunk rá nap mint nap Jézusra, és 
éljük vele az életünket! Bízzuk rá minden 
percünket, életünk gondját-baját. Ő már 
itt vezet bennünket, velünk van, és majd 
átsegít a halál kapuján!

Neumajer Zoltán - plébános

Az évtizedek óta vitatott, és az abor-
tusz mellett talán a legellentmondáso-
sabb téma az eutanázia, vagy más néven 
„jó halál”. Az eutanáziáról szóló vita azért 
nagyon érdekes és azért nagyon nehéz, 
mivel egyszerre több emberi jogot és 
morális kérdést is érint, melyek gyakran 
egymással szembekerülnek. De vajon mi 
az a „megoldás”, ami a legmegfelelőbb egy 
gyógyíthatatlan beteg számára? 

Az anyukám élettársa 5 évvel ezelőtt 
megbetegedett. Amiről az orvosok először 
azt hitték, hogy egy egyszerű ínhüvely-
gyulladás, pár hónap múlva kiderült, hogy 
áttétes csontrák, ami akkor már annyira 

előrehaladott állapotban volt, hogy hiá-
ba amputálták a kezét, a betegség folya-
matosan terjedt. Mivel soha nem szedett 
fájdalomcsillapítót, eleinte egy két szem 
Catafl an is hatásos volt, de egy idő után 
hozzászokott a szervezete, és már csak az 
orvos által felírt morfi umos tapaszok segí-
tettek valamelyest. Borzasztó volt az egész 
családnak, és borzasztó volt nekem 11 
évesen végig nézni, hogy az az életerős, vi-
dám, mindig egészséges ember, akit apu-
kámként szerettem, miként erőtlenedik 
el napról napra. A legfájóbb mégis az volt 
az egészben, hogy tehetetlenek voltunk 
és nem tudtunk segíteni rajta. Sokszor 
éjszakákon át kiabált, nyögdécselt a fáj-
dalomtól, máskor mozdulatlanul feküdt 
a bekötött csonkkal, de még akkor is mo-
solygott. Annak ellenére, hogy az onkoló-
gus megmondta, hogy semmi esélye nincs 
a gyógyulásra, mi egészen az utolsó napig 
reménykedtünk. Az igazi nagy romlás ak-
kor következett be, amikor trombózis mi-
att elvitték a kórházba. Eleinte elmesélte, 
hogy amíg anyukám haza jött tőle, a nővér 
bevitte a vacsorát a kórterembe, letette a 
kést-villát és csak annyit mondott:

 „Itt van. Egyen, ahogy akar.” Undo-
rító volt, ahogy viselkedtek a betegekkel, 
azokkal az emberekkel, akik akár az ő szü-
leik is lehettek volna. Aztán a végén már 
nem beszélt. Nem nézett senkire, csak a 
fal felé fordulva feküdt. Anyukám be sem 
engedett hozzá, nem akarta, hogy így lás-
sam, de ő egész nap mellette volt, fogta a 
kezét. Egy tavaszi vasárnap váratlan ven-
dége érkezett a bátyja, akivel hosszú évek 
óta nem beszélt. Akkor egy pillanatra fel-
csillant a szeme, megszorította a testvére 
kezét, erőtlenül integetett nekem, és nem 
szólt többet. Azon a hajnalon elment. Ta-
lán soha életemben nem fogom megérte-
ni, miért, miért pont ő. És bár nekünk a 
legnagyobb fájdalom, de neki már így biz-
tosan jobb. Nem ellenzem, de nem is tá-
mogatom az eutanáziát, hiszen az élethez 
mindenkinek egyenlően joga van. Viszont 
sokszor az a megaláztatás, az a kiszolgál-
tatottság „segíti” a halálba a magatehe-
tetlen embereket, amiket az orvosoktól, 
nővérektől kapnak. 

És legborzasztóbb az, hogy ez a fajta 
halálba „segítés” legális.

csillag

Miért félünk a haláltól?
(Gondolatok Halottak Napjára)

Eutanázia – egy kamasz szemével
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Kulka Jánosra még gyermek-
ként emlékszem a Szomszédok c. 
teleregényből. Felnőttként azon 
nagy színészek közé soroltam, akik 
kiválnak a többiek közül a színház-
hoz való viszonyukkal. Egy-két éve 
fi gyeltem meg, hogy nyaranta a há-
zunk mellett futja köreit, de össze-
futottam már vele az újságos előtt 
is, amint épp teniszről jött. 

A nyáron kezembe akadt Öné-
telrajz c. könyve, ami nem csak 
szakácskönyv, de a sorok közt sokat 
elmond magáról az emberről is. 

Most itt volt a kiváló alkalom, 
hogy erről az emberről még árnyaltabb képet kapjunk, ám beszélge-
tő partnere nem pont arra volt kíváncsi mint a közönség. Többször 
volt az az érzésem, hogy a színművész jól megalkotott gondolatát egy 

közhelyszerű mondattal csapta agyon R. Kárpáti Péter. Ám ha csak 
arról van szó, hogy egy emberrel kapcsolatban mélységekre vagyok 
kíváncsi, akkor én vagyok a hibás. 

Kulka nem készült színésznek, gyerekszínészként a Szegedi Szín-
házban közönségesnek, otrombának látta a színészeket. A színművé-
szetire egy tehetséges barátját elkísérve a felvételire, került be évek-
kel később, s azóta is töretlen a hite a színházban. Hiszi, hogy színház 
mindig lesz, kellenek azok a válaszok, az embereknek amelyeket egy 
előadás képes megadni.

Úgy gondolja, hogy talán a színházlátogatók, akik megveszik a 
jegyet, a darab után más emberként mennek haza. Szakmacentrikus, 
alázatos, fegyelmezett, állandó készenléti állapot jellemzi Kulka Já-
nost, néha úgy érzi szabadulna is a színháztól. Sok mindent elvett 
tőle, ugyanakkor élete legotthonosabb közege is.

A színész az előadás után még készségesen válaszolgatott a nézők 
színházi szerepeivel kapcsolatos kérdéseire, reméljük ő tartalmasnak 
érezte a velünk töltött egy órát.

Láng Edit

8640 Fonyód, Fő u. 43.
Célja: A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gon-

dozása nappali ellátás keretében. Az Idősek Klubjába az a személy vehető fel, akinek az egészségi állapotára vonatkozó 
évente megújított igazolást a háziorvos kiállította.

Feladata, tevékenységi köre: A saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, 
étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Nem lehet a klub tagja szen-
vedély- és fertőző beteg.

Szolgáltatása: napi háromszori étkeztetés, a klubba és a haza történő szállítás biztosítása, szabadidős programok 
szervezése: felolvasás, társasjátékok, kártyázás, sétálás, torna,  kirándulás, zenés rendezvények, TV nézés, rádióhallga-
tás, egészségügyi ellátás, hivatalos ügyintézés, személyi higiéné biztosítása.

Az ellátás térítési díj köteles.
Fonyódi nyitvatartási idő:
Hétfő – Csütörtök: 8.00– 16.00; Péntek: 8.00 – 13.30; Fonyódi elérhetőség: 85/560-212; 06/30-632-51-21

III. Richárd parizeres zsemlét evett a szünetben

Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ 

Száguldva vágtat, rohan az idő,
Sorra váltják egymást föl a hetek,
Minden nyár gyorsabb, mint az előző,
Az időnek nem mondhatsz “állj meg”-et ...”
                                                      (Zsoldos Imre)

Az idő rohan, de mindenképp érdemes és meg is kell tartalom-
mal tölteni... Októberben ennek jegyében éltük a mindennapokat 
a Fonyódi Gondozási Központban. Minden tervezett és megtartott 
programunk a lehető legjobban alakult, időseink nagy-nagy örömé-
re. Ezért hálás köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak rendezvé-
nyeink sikerességéhez, az örömmel teli eseményekhez!

Köszönet a Polgármesteri Hivatalnak, a Könyvtár minden mun-
katársának, az általános iskolásoknak és felkészítőiknek (Gyurina 
Máriának, Nédli Jutkának, Szokola Gabriellának,Vajdáné Rétháti 
Katalinnak) a megható műsorért. Köszönet az operettestért, a fi nom 
vacsoráért. Köszönet a gyönyörű zenei élményért, amivel Szabó Mó-
nika zenetanár és  Rumán Dániel növendék gazdagított minket.

A hajókiránduláshoz fi nom pogácsát kaptunk Fábián Marikától 
és Péter Annamáriáéktól, (Barbakán Kávézó) köszönet a felajánlá-

sért. Köszönet Lukács Sándornak a Fonyton Kft. ügyvezető igazga-
tójának az ingyen  buszért, Zákányi Jánosnak a Fonyódi Mentőszol-
gálat bemutatásáért.

Vacsi Oszkár, és felesége Andrea a Fácános Cukrászda vezetői 
nagy tűzijátékos tortával leptek meg minket, köszönet érte. Horváth  
Gyula alezredes úr, bűnmegelőzési előadást tartott időseinknek, 
köszönjük. Köszönet illeti Méregné Kati - Fenyvesi Lívia óvodás-
csoportjának aranyos műsorát, Németh Nándor - Somoskövi Kata 
-Jobbágy Eszter, Máltai Szeretetszolgálatosok értékes látogatását és 
a sok süteményt. Nem hagyhatom ki a sorból Vargáné Jolikát se, a 
Naplemente Klub vezetőjét, aki klubos társaival látogatott hozzánk, 
bemutatva gyönyörű verseit.

Nagyon örültünk Piliszky Zsuzsának, aki a NABE képviseletében 
járt nálunk, sok társasjátékot hozott és leült játszani is. Dr. Horváth  
László és felesége Marika mindig lelkesen csatlakoznak aktuális 
programjainkhoz, köszönet a hozzáállásukért, érzékenységükért. 
Utoljára de nem utolsó sorban köszönet a Fonyód Média segítsé-
gének!

Reméljük, hogy jövőre ugyanilyen sikeres, színes októbert tud-
hatunk majd magunk mögött.

Muskó Zsuzsa

Közélet

Októberben
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Közélet

A hétköznapi hősök köztünk járnak

„Élj meg minden per-
cet, hogy megélhess sok 
szépséget”

Amikor egy hozzá ha-
sonló ember társaságá-
ban vagyok, picinek és 
jelentéktelennek érzem 
magam. Ő világot épít 
magából és maga köré, 
én mit teszek hozzá kép-
est? 

Példájával erőt ad, 
talpra állni segít, ám 
terhét nem cipelné szí-
vesen senki. Énekelt, 
mesélt magáról, mindezt 
könnyedén, nyitottan, 

közvetlenül, mint, ha ez lenne a világ legtermészetesebb 
dolga. Tizennyolc évesen nem szerepel a szótárában a 
küzdelem, pedig jutott neki bőven belőle. Szülei, családja 
jelentik számára a háttérországot.  Hangja fényes, végte-
lenül tiszta, nőies, szexi.

Kiskora óta énekel, zongorázik, az ország egy tehetség-
kutató műsorban fedezte fel. Zene nélkül nem tudta el-
képzelni az életét sosem. Vágya, hogy híres énekes legyen 
és zeneterapeuta.  

Olyan ember Ő, aki ugyan találkozik előítéletekkel, de 
nem úgy tekint rájuk. A fi atal lány elárulta, hogy Szandi 
régóta példaképe, tőle tanulja azt, hogy lehet összeegyez-
tetni az éneklést a családdal. 

A fi atal lány jó értelemben vett feszültséget teremtett 
a teremben, pozitív energiát sugárzott. Énekelt saját szer-
zeményeket, népdalt, Demjén Ferenc, Máté Péter szá-
mot. Miközben lélegzetvisszafojtva hallgattam, az merült 
föl bennem miért is nem halljuk őt a rádióban az unásig 
leadott számok helyett, amivel kikergetik az embert a vi-
lágból?

A rendkívül megható estre a fonyódi Lions Klub szer-
vezésében került sor, a Fehér Bot Világnapja jegyében. 
Hogy ki ez a lány, még nem említettem? Krizbai Teca, az 
énekesnő, aki nem lát, de lelkének gazdasága, fi nomsága 
elrepíti bárhová. 

A fenti idézet egy dalának sora, de jó volna ha megtud-
nánk fogadni...               

Láng Edit

Az email - és meghívó fi gyelemfelkeltő be-
tűkkel hirdette Lévay Mária könyvbemutató-
ját, amely romantikus történetet ígért, Elsza-
kított remények címmel. 

Mi marad két fi atal szerelmes reményei-
ből amikor kitör a háború? A férfi  hadifogság-
ba kerül, közben otthon megszületik a kisfi a 

és amikor hazaér sok meglepetés éri. 
Hiánypótló irodalom a Trianon időszakából, hisz ma 

már nem találkozhatunk olyan emberekkel, akik azt az 
időszakot megélték, másrészt regényből amúgy is kevés 
van abból a korból. 

A könyv írója egykor ott ült Fonyód város képviselői 
között, cikkei, a rá jellemző szívmelengető, visszatekintő 
hangulatukkal helyet foglaltak a helyi újság hasábjain. 

Érdeklődve vártam a regény bemutatását, annál is in-
kább, mert tudvalevő, hogy a szerző minden családtagja 
szinte kivétel nélkül tehetséges valamiben. Akad köztük 
fi zikus, színész, újságíró, könyvtáros.  

Ezért sem véletlen, hogy a beszélgetést Lévay Mária 
testvére, Lévay Erzsébet könyvtáros vezette, rendkívül 
össze fogottan, lényegre törően.

A színművész vő, Bordás János pedig jóleső borzongást 

okozva szavalt és olvasott fel részleteket a könyvből. 
 A könyv borítóján Óh Zsolt fotós által készített kép lát-

ható, a tartalmi lényeget pedig minden bizonnyal a részle-
tekben találjuk.

A jól sikerült estén túl érdekes volt, érezni, észrevenni 
az előadók közti szoros családi köteléket, szeretetet.

Eddig még csak pár mondatot sikerült olvasnom a tom-
bolán elnyert példányomból, de várom, hogy végre időt 
szentelhessek neki.  

Láng Edit

Lévay Rica könyvbemutatója –  „Az írást érzem hivatásomnak”

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 e-mail címre. Így minden héten elküldjük az 
Önök számára az aktuális programokat. Fonyódi Kulturális Intézmények



Számháború
 

Harsan a trombita,
megindul a gyerekek nagy hada.

Csillogó szemmel és harcra készen
bújnak a védők erdő mélyen.
A türelmetlen támadók már 

indulnának lelkesen,
haditervet kovácsolnak, 
szervezkednek hevesen.

Majd jön egy hang, 
mely indulást vezényel,

s megrohamozva a Várhegyet 
indulnak a gyerekek.

Ellenféllel harcba szállnak,
kúsznak, másznak, kiabálnak.

Gyorsan meglett az ereklye,
háborúnknak így lett vége.

 
Lehel Lili 7. B2013

305        55
560         9
895          8
1952       2
999         6
777         5
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Intézményi hírek

Olaszországban 
jártak a gimnázium diákjai

Iskolánk öt tanulója Szi-
lasi Gábor és Keserű Zoltán 
Tanárurakkal az Európai 
Unió által meghirdetett CO-

MENIUS pályázat keretein belül egy-
hetes olaszországi kiránduláson vet-
tek részt. 

Menetrendjük a következő volt; 
Bécsig busszal utaztak, ott eltöltöttek 
egy éjszakát. Az osztrák fővárosból 
Rómába, majd Palermóba repülőn 
folytatták útjukat, s végül Salemi-ba 
ismét busszal érkeztek meg. A diákok 
Rómában megtekintették a Colosseu-
mot, Palermoban és Salemiben bele-
kóstolhattak az olasz kultúrába. 

A pályázat középiskolák számá-
ra íródott, a résztvevő országok közé 
tartozik Lengyelország, Olaszország, 
Törökország illetve Magyarország. 
Az olasz diákok áprilisban látogatnak 
meg minket.                         Proity Luca

Harminc gimnazista diák négy kí-
sérőtanárral az MKG Fekete Serege-
ként vett részt a 3. Somogy megyei 24 
órás „Aludj máskor” vetélkedőn Nagy-
bajomban. 

A gimnázium csapata 34 pontos 
fölénnyel megszerezte az első helyet a 
többi középiskolával szemben. 

A 24 órán át tartó kreatív vetélke-
dőn csapatunk harmadik alkalommal 
mérettette meg magát a megye 11 kü-
lönböző középiskolájával. 

Hova tovább?
Pályaválasztási börze Fonyódon

Pályaválasztási kiállítás helyszíné-
ül szolgált a gimnázium aulája. A So-
mogy Megyei Kormányhivatal Fonyó-
di Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltsége 2013. október 16-án, 
Pályaválasztási szakbemutatót szerve-
zett azzal a céllal, hogy az általános is-
kolás és gimnazista diákok bővebb is-
mereteket szerezhettek az oktatási 
intézményekről továbbtanulási és 
munkavállalási lehetőségekről. A 
kiállításon több száz diák fordult 
meg. A pályaválasztási kínálat 
meglehetősen színes volt, a meg-
jelent középiskolák mellett több 
egyetem is képviseltette magát, de 
a rendőrség és a honvédség is meg-
célozta a pályaválasztás előtt álló 
fi atalokat. A kiállító intézmények 
lehetőséget kaptak arra, hogy be-
mutassák kínálatukat, iskolájuk han-
gulatát.

 A pályaválasztás kiemelt jelentő-
séggel bír a fi atalok életében, hiszen 
egy egész életre meghatározó lehet 
az, hogy milyen szakmát választanak. 
A megfelelő döntéshez pedig a széles 
körű ismeretek elengedhetetlenek. 

Az iskolabörzén megjelent intéz-
mények képviselői ebben nyújtottak 
segítséget a fi ataloknak. A program 
keretében egy szakmai előadásra is sor 

került, ahol a pedagógusok a Nemzeti 
Pályaorientációs Portállal és tevékeny-
ségével ismerkedhettek meg. 

A rendezvény ideje alatt a szerve-
zők helyszíni üzemlátogatást is szer-
veztek a pályaválasztás előtt álló diá-
koknak, akik betekintést nyerhettek az 
adott szakma rejtelmeibe.  Proity Luca

Ismét nyertes a fonyódi gimnázium
– tarolt a Fekete Sereg a 24 órás vetélkedőn

A versenyen körülbelül 100 külön-
böző feladatot kellett megoldanunk, 
melyek közül volt néhány előzetes fel-
adat. Az idei évben a rendezvény fő té-
mája az ókori birodalmak voltak, csa-
patunk Egyiptomot húzta, így ennek 
megfelelően készítettük el a díszlete-
ket, a jelmezeket a felvonulásra és az 
egyiptomi koreográfi ájú táncunkat is. 

Ezen a vetélkedőn sikerült a leg-
jobb csapattá kovácsolódnunk, ahol 
mindenki százszázalékos erőbedobás-

sal a maximumot hozta ki magá-
ból. Szeretném megköszönni kísé-
rőtanárainknak – a Fekete Sereg 
nevében – Czippán Andrea, Len-
gyel Zsüliett tanárnőknek, illetve 
Keserű Zoltán és Kozák Attila ta-
nár uraknak, hogy eljöttek velünk 
a versenyre, és hősiesen, 24 órán 
át velünk voltak. 

Hideg Bernadett
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III. Magyar Tengerikajak Találkozó
Sport

Sikeres három hetet zárhatott a Bala-
toni Úszóiskola, a Fonyódi Járás gyógy-
tornász közössége, valamint a POTE Za-
laegerszegi Karának gyógytornász hallga-
tóiból álló csoportja. A Dél-Balatoni régió 
Fonyódi Tankerülete több mint egy tucat 
iskolája alsó négy évfolyamának tanulói 
– 1400 fő – számos ügyességi feladaton 
és egészségügyi vizsgálaton estek át. A 
Magyar Triatlon Szövetség által támoga-
tott felmérő program három alapsport-

ágat – úszás, kerékpározás, futás – érintő feladataiban nemcsak pontos 
kép rajzolódott ki a diákok fi zikai és mentális kompetenciájáról, hanem 
élményekben gazdag órákban is részesülhettek a tanulók. 

A már említett három sportág feladatainak teljesítése mellett általá-
nos egészségügyi vizsgálatokkal kiegészülve vált komplexszé a felmérés-
sorozat minden állomása. Górcső alá került a diákok keringési rendsze-

2013. szeptember 28. Keszthely – Az időjárás kegyeibe fogadott bennünket, mivel előtte és utána 
napon is esett az eső, fújt a szél, de ezen a napon evezésre ideális idő volt a keszthelyi vitorlás kikötőnél. 
Két táv közül lehetett választani, 15 km, vagy 25 km. A fonyódi csapat 5 fővel vett részt ezen a színvonalas 
rendezvényen.

15 km-en: Dr. Lukács Csaba, kenu 1-es legidősebb résztvevő; Konkoly Kristóf, maraton kajak 1. 
hely (abszolút 1.); Hervai Martin, tengeri kajak 1. hely (abszolút 3.);  Rónai Balázs, portya kajak 2. hely 
(abszolút 4.); Konkoly Imre, tengeri verseny kajak 3. hely (abszolút 5.) 

Várunk minden érdeklődőt, aki szívesen részt venne ilyen jó hangulatú megmérettetésen!  Konkoly Imre

Napsütéssel ajándékozta meg az idő-
járás október első hétvégéjét. Lakitelek 
legendásan technikás és nehéz pályája 
idén sem hazudtolta meg magát. A BBSC- 
Triatlon szakosztályának három verseny-
zője méltón képviselte a Dél- Balatoni 
régió iskoláit.  

Elsőként a harmadik korcsoportban 
versenyző Szentpéteri Patrik vehette fel 
a nyúlcipőt. Az első pillanatoktól kezdve 

számos technikai nehézség ellenére, kitűnő versenyzéssel 9. helyen 
érkezet célba a Balatonlellei Zene és Általános Iskola tanulója. 

A kora délutáni izgalmak után Szerdahelyi Szonja következett. 
A Somogy Megyei győztes Szerdahelyi – Palonai Magyar Bálint 
Ált. Isk. Fonyód – az első futást követően, első helyen robbant ki a 
depóból. A macskakövekkel és szűk kanyarokkal tarkított bringás 
pálya megrostálta a mezőnyt és pár főre redukálta az élmezőnyt. 

A második futás kemény iramot tartogatott a versengő diákoknak. 
Az utolsó száz méterig fej-fej mellett haladt Szerdahelyi és riváli-
sa, Soós Fanni. A célba érkezést végül Soós prezentálta jobban, így 
Szerdahelyi az előkelő második helyen érkezett a célba. Ezüstérmé-
vel bebiztosította az év végi Aranyjelvényesek – első osztályú beso-
rolás – névsorába való kerülést. Szerdahelyi futamát követően az 5. 
korcsoportban versenyző Szabadkai Miklósra helyeződött a hang-
súly. A gimnazista fi úk futamában óriási iramnak lehettünk szem-
tanúi. Tisztes helytállással Szabadkai – Mátyás Király Gimnázium, 
Fonyód - az előkelő 16. helyen zárta korcsoportjának viadalát. A 
BBSC és Balatoni Úszóiskola – Triatlon Szakosztályának versenyzői 
méltón zárták a 2013-as duatlon és triatlon szezont. Szereplésükhöz 
gratulálunk, a téli alapozáshoz pedig sok kitartást kívánunk. 

Eredmények: 2. hely Szerdahelyi Szonja (Palonai Magyar Bá-
lint Ált. Isk -Fonyód.); 9. hely Szentpéteri Patrik (Balatonlellei Zene 
és Ált. Isk.- Balatonlelle); 16. hely Szabadkai Miklós (Mátyás Király 
Gimnázium - Fonyód) 

re, vázizomzatuk és csontozatuk fejlettsége, valamint hajlékonyságuk, 
testsúlyuk és ortopédiai állapotuk. 

Az előzetes terveknek megfelelően a rögzített adatok személyre szó-
ló szakvélemények tükrében, minden résztvevő diák számára kiküldésre 
kerülnek az elkövetkezendő hetekben. A Triatlon Állapotfelmérés 2013 
rendszer illeszkedni kíván Magyarország Kormánya által útjára indított, 
„Minden gyermek tanuljon meg úszni” programhoz, mely az idei évben 
Budapest tizedik kerületének iskoláiban el is kezdődött. A Balatoni Úszó-
iskola és szakközössége 2014-ben csatlakozni szeretne a már fent emlí-
tett kormányprogramhoz, az általuk kifejlesztett felmérő rendszerrel. 

A Balatoni Úszóiskola elnöke Ányos Viktor, és a gyógytornász szak-
közösség vezetője Szendrő Gabriella elismerő szavakkal méltatta a prog-
ramban résztvevő iskolákat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Fonyódi Tankerületét. Hömöstrei Péter a Balatoni Úszóiskola és a 
program szóvivője elmondta, hogy az említett intézmények közreműkö-
dése mintaértékű és követendő példát nyújthat, amely nélkülözhetetlen 
egy sikeres generáció felneveléséhez. 

Országos Duatlon Diákolimpia Döntő – Lakitelek
Szerdahelyi Szonja ezüstérmes

Triatlon Állapotfelmérés 2013
Három hét, három központ: Balatonboglár, Fonyód és Lengyeltóti

KÖTÖTTFOGÁSÚ KADET OB
A Dorogi NC rendezte az idei Kötöttfogású Kadet Országos Bajnokságot. A versenynek Tokod adott 

otthont, 90 versenyző alkotta az OB mezőnyét. A legnépesebb súlycsoport a 63 kg lett a maga 14 fős 
létszámával. Érmet összesen 20 egyesület szerzett a viadalon.

63 kg   (14 fő) 1 Torba Erik Dorogi  NC; 2 Zellei Péter Dunaferr SE; 3 Mindák László NIKÉ; 3 
Makula Ramon ESMTK ; 5 Orosz László NIKÉ; 5 Kereszthelyi Ádám Pécsi BC   69 kg  (12 fő); 1 Lévai 
Zoltán Dorogi NC; 2 Sebestyén Zoltán NIKÉ; 3 Osváth Gergő Dorogi NC; 3 Gelencsér Barnabás VASAS 
SC; 5 Török Nándor HVSE; Geiszt Ádám CSABI   100 kg  < 1 Almási Ferrenc BVSC-Jászapáti; 2 Fitz 
Géza Dorogi NC; 3 Szentes Kristóf  Dorogi NC; 3 Molnár József NIKÉ; 5 Lakatos Róbert Egri VS
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Hirdetések

Apróhirdetések:

PRÓBÁLJA KI 
NÁLUNK!

AKCIÓ! 
Kalodás tüzifa 
házhozszállítással. 

06/70 251 0375

Internet:
wassermann.hu

Fonyódon tanító zenetanár legalább 3 szobás ALBÉRLETET KERES hosszú távra, amit esetleg később meg is vásárolna.
Elérhetőség: tel. 30/9275-800, e-mail: tatpet60@t-online.hu

NAPI 4 ÓRÁS MUNKÁT (takarítást, bevásárlást) VÁLLALOK: 06 30 4820-738

ELADÓ! Több fajta tuja, színes loncok, örökzöld bokrok, évelő virág tövek Tel.: 20/ 201-4573

ELADÓ! Gázbojler, kandalló, konvektorok, fali melegítők Tel.: 20/ 255-7083

NŐI RUHÁK VARRÁSÁT, javítását vállalom rövid határidőre Tel.: 70/ 3128191

ALSÓTAGOZATOS gyerekek KORREPETÁLÁSÁT vállalom. Tel.: 30/ 632-51-21

•

•

•

•

•

•

8630 Balatonboglár, 
Vikár Béla utca 2.

Telefon / Fax: 85/352-070   
www.suzukiborongics.huwww.suzukiborongics.hu

NÉMET, ANGOL
NYELVOKTATÁS

egyénileg/csoportoknak 
(külföldi munka, nyelvvizsga stb.)

(ONLINE IS)
FARKAS ILDIKÓ

NYELVTANÁR
SZAKFORDÍTÓ, TOLMÁCS

OLCSÓN – 1.600 Ft
06-30/421-9982

farkasildiko@gmail.com
www.farkasildiko.hu 



MEGKEZDŐDÖTT A GIMNÁZIUMI 
KONYHA FELÚJÍTÁSA

1500 adag kapacitású meleg étkezést biztosító konyha épül

LEADER pályázat keretében valósul meg a Somogy Megyei Mátyás Király Gimnázium 

konyhájának felújítása, melynek összköltsége 25.157.859 Ft, ebből 5.348.521 Ft önerőt 

Fonyód Város Önkormányzata biztosít. A munkálatok szeptember 20-án kezdődtek, és 

várhatóan október végéig befejeződnek.

A LEADER maga egy 1991-ben, az Európai Közösség által elindított kezdeményezés, 

mely különböző gazdasági, társadalmi és környezeti problémákat kezel helyi szinten, ez-

zel segítve elő a fenntartható fejlődést Európa vidéki területein. A program a helyi közi-

gazgatás, a vállalkozók, és civil szervezetek összefogására épít, melynek segítésére helyi 

akciócsoportokat szerveznek. Fonyód a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület szakmai 

közreműködésével valósítja meg a pályázatot.

A beruházás során a gimnázium konyhájának és éttermének átalakítására, korszerűsítésére 

kerül sor. Ennek eredményeként az intézmény alkalmassá válik 1500 fő kiszolgálására, vagyis 

hamarosan jobb körülmények között várja az étterem a tanulókat és dolgozókat.

Az építkezés két ütemben fog megvalósulni, először az 500 adagos konyha kapacitását 

növelik meg és egy sokkal hosszabb kiadó/tálaló pultot alakíthatnak ki, mely gördülékenyeb-

bé teszi a kiszolgálást, továbbá lesz egy külön csomagoló helyiség az elvitelre kért ételeknek. 

Apróbb változások lesznek az áruk beadási helyén, és az élelmiszerek szortírozásában is a 

különböző raktárak és hűtők között, kialakítanak új mosogatókat, előkészítőket. A konyhában 

egy önálló légtechnikai rendszer épül ki, hűtéssel és fűtéssel.

A beruházás egy régóta fennálló hiányosságot is orvosol: a személyzet részére külön férfi 

és női mosdó, illetve öltöző készül.

Második ütemben az étterem felújítása valósul meg, ennek keretében vizesblokkokat 

alakítanak ki, továbbá kézmosókat helyeznek el. Jelentős változtatás lesz, hogy átkerül az 

étterem bejárata oldalról a nyugati homlokzatra.

Pályázaton kívül nagyszabású eszközbeszerzésre is sor kerül, melyek között konyhai 

gépek, berendezések lesznek, továbbá a meglévő hűtőkamrák teljes körű felújítása is meg-

történik, így érve el a környezetbarát és energiatakarékos üzemeltetést.


