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2020. március

Döntött a Képviselő - testület
A február 13-i ülés összefoglalója

A Fonyódi Városfejlesztési és Vá-
rosüzemeltetési Nonprofit Kft., az 
Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fo-
nyód,  a Fonyód Média Nonprofit Kft. 
és a Fonyód Konyha Nonprofit Kft. 
önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaság 2020. évi feladat ellátási és 
költségtervét is elfogadták az ülésen 
a képviselők.

Fonyód Város Önkormányzata 
2020. évi költségvetési rendeletét 
megalkották.

A Képviselő-testület a hatályos jog-
szabályokat figyelembe véve az óvo-
dai nevelést ellátó Fecskepart Óvoda 
és Bölcsődébe a 2020/2021. nevelési 
évre vonatkozó beiratkozás időpont-
ját az alábbiakban határozta meg:

2020. április 27.(hétfő) 8.00-
16.00 óra között és

2020. április 28.(kedd) 9.00-
17.00 óra között.

A 2020/2021-es nevelési évre a 
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde óvodai 
csoportjainak számát 5-ben, a peda-

gógusok létszámát (vezetővel együtt) 
11 főben, az oktatást- nevelést köz-
vetlenül segítő alkalmazottak számát 
összesen 7 főben határozták meg.  

A Képviselő-testület a Nemzeti 
Köznevelési Törvény végrehajtásáról 
szóló, Korm. rendeletben foglaltak-
nak megfelelően az óvodai felvételi 
körzethatárok megállapításáról úgy 
rendelkezett, hogy a Fonyód Város 
Önkormányzata fenntartásában mű-
ködő Fecskepart Óvoda és Bölcsőde, 

kötelező felvételt biztosító körzetha-
tára megegyezik a település közigaz-
gatási határával.

A 2020. évi munkaszüneti napok 
körüli munkarendet, illetve az igaz-
gatási szünet időpontját az alábbiak 
szerint állapították meg:

1. 2020. augusztus 21. (péntek) pi-
henőnap

2. 2020. augusztus 29. (szombat) a 
hivatal zárva tart, valamennyi munka-
társ szabadságolása mellett

3. 2020. augusztus 17-től - 2020. 
augusztus 23-ig terjedő időszakra -  
igazgatási szünet 

4. 2020. december 12. (szombat) a 
hivatal zárva tart, valamennyi munka-
társ szabadságolása mellett

5. 2020. december 24. (csütörtök) 
pihenőnap

6. 2020. évben az utolsó munka-
nap: 2020. december 18. (péntek)

7. 2020. december 21-től - 2021. 
január 3-ig terjedő időszakra - igazga-
tási szünet. 

Az igazgatási szünetben az anya-
könyvi ügyintézés folyamatosságát a 
jegyző - szükség esetén - berendelés 
útján biztosítja.

A képviselők döntésükkel hozzájá-
rultak, hogy a Fonyódi Városfejlesz-
tési és Városüzemeltetési Nonprofit 
Közhasznú Kft 2020. évben a kilátó-
kat az alábbi jegyárakkal és az alábbi 
nyitvatartási időben üzemeltesse:

 

elő szezon:
· március 01-től   április 30-ig hét-

végenként (szombat-vasárnap) időjá-
rás függvényében 10:00 - 17:00

· május 01-től május 31-ig hétvé-
genként (szombat-vasárnap) 10:00 – 
18:00

 
 főszezon:
· június 01-től augusztus 20-ig     

naponta 10:00 – 20:00
· augusztus 21-től augusztus 31-ig 

naponta 10.00 – 18:00
 
utószezon:
· szeptember 01-től szeptember 

30-ig hétvégenként (szombat-vasár-
nap) 10:00 - 18:00

· október 01-től október 31-ig hét-
végenként (szombat-vasárnap) 10:00 
- 17:00

· november 01-től november 30-ig 
hétvégenként (szombat-vasárnap) 
időjárás függvényében    10:00 - 15:00

szezonon kívül:
december 01-től   február 28-ig a 

kilátók zárva tartanak.
 
Belépőjegy árak:
- Felnőtt: 500.- Ft (a belépőjegy ára 

tartalmaz egy kisebb ajándéktárgyat)
- Diák, Nyugdíjas: 200.- Ft
- Látásában, hallásában, mozgá-

sában korlátozott (igazolvány birto-
kában): ingyenes.

Az idei évben is a Magyar Kajak-
kenu Szövetség szervezésében 
kerül megrendezésre a Fonyód-Ba-
dacsony közötti Balaton átevezés 
rendezvény.

A rendezvény felvonulási területe 
a tavalyi évhez hasonlóan a Kutyás 
fürdető hely.

A rendezvény időpontja: 2020. 
július 4. szombat. Esőnapok: 2020. 
július 11. és 2020. július 18.

A rendezők a tavalyi évben szer-
zett tapasztalatok és a várható nagy 
létszámú résztvevő miatt már péntek 
hajnaltól (2020. július 3.) megkezdik a 
felvonulást, a terület használatát.
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Elfogadták a 2020-as városi költségvetést

Ennél fogva a terület haszná-
lat időpontja: 2020.07.03. 06:00 - 
2020.07.04. 20:00 óra között, illetve 
eső napok esetén 2020. 07.10. 06:00 
- 2020.07.11 20:00 óra, vagy 2020. 
07.17. 06:00 - 2020.07.18. 20:00 óra 
között.

A Balatoni strandok fejlesztése 
kapcsán a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség támogatói okiratot állított ki, mely 
szerint az alábbi strandok fejlesztését 
támogatják:

Árpád parti szabadstrand
Városi szabadstrand
Bélatelepi szabadstrand
Báthory utcai szabadstrand
Huszka utcai szabadstrand
Sándortelepi Panoráma strand

A Képviselő - testület elé került 
2020. évi költségvetési rendelet-terve-
zet a koncepcióként  meghatározott el-
veknek megfelelően készült, mely sze-
rint Fonyód Város Önkormányzatának 
gazdálkodását 2020. évben az intéz-
mények és az önkormányzati tulaj-
donú gazdasági társaságok kiemelt 
hatékonyságú, gazdaságos működ-
tetése, és a város további fejlődését 
szolgáló fejlesztések előkészítése és 
megvalósítása határozza meg.

Az Országgyűlés a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvényt elfo-
gadta, a szabályozás szerint az ön-
kormányzatok központi finanszírozása 
2020. évben is az önkormányzati fel-
adatellátáshoz igazodó, állandó lakos 
számra, fajlagos vagy ellátotti létszám-
ra alapozott támogatási rendszerben 
történik. A 2020. évi a Fonyód Város 
Önkormányzatát megillető támogatá-
sok összege 9.169 ezer forinttal több 
az előző évhez képest. 

A Képviselő - testület a helyi adókról 
szóló rendeletet nem módosította, az 
adótételek nem emelkedtek. Az adóbe-
vételekből összesen 583.000 ezer Ft 
várható.

A Kormány döntése értelmében 
2020. január 1-jétől ismét jelentős ösz-
szegben - egyaránt 8-8 %-kal - növeke-
dett a minimálbér és a garantált bérmi-
nimum. Az önkormányzati intézmények 
és gazdasági társaságok személyi 

A pályázat által támogatott fejlesz-
tések

- meglévő baba-mama szoba kon-
téner burkolása,

- gyermekbarát strandlejárók be-
szerzése,

- egységes MTÜ arculatú tájékozta-
tó eszközök beszerzése,

- egységes MTÜ arculatú öltözőka-
binok beszerzése.

 - új vizesblokk épület építése (női, 
férfi- és családi wc-k, baba-mama 
szoba, öltözők, zuhanyzók, akadály-
mentes mosdó és gépészeti/tároló 
helyiségek kialakítása).

- gyerekbarát vizesblokk létesítése,
- meglévő szaniter konténer burko-

lása,

- családi wc és baba-mama szoba 
kialakítása (kiszolgáló épület bővíté-
se),

MINDÖSSZESEN TÁMOGATÁSI 
ÖSSZEG: 167 millió 860 ezer Ft

A fenti árak bruttóban értendőek.
A támogatás intenzitása: 100%.

A Képviselő - testület következő 
ülése 2020. április 30-án, csütörtö-
kön 14 órától lesz a városháza nagy-
termében. A testületi ülések teljes 
anyaga megtekinthető a www.fonyod.
hu weboldalon.

            szerkesztőség

állományának bérezése jellemzően a 
minimálbér, vagy a bérminimum mérté-
kéhez kapcsolható. A 2020. évben a 8 
%-os bérminimum növekedés végrehaj-
tására 24 millió Ft-ot kell saját forrásból 
biztosítani, és az intézkedés összesen 
113 munkavállalót érint. 

Pályázati támogatások:
A folyamatban lévő és az év során 

várható pályázati támogatások:
- Palánkvár játszótér létesítés 5.492 

ezer Ft,
- Városi strand állagvédő burkolat 

5.942 ezer Ft,
- Kajaktároló építés záró elszámolá-

sából várható 3.100 ezer Ft,
- Strandok fejlesztése 167.860 ezer Ft.
A támogatási szerződések szerint a 

Fonyód-Csisztapuszta kerékpárút épí-
tés projektre már 2018. évben, a Balaton 

madártávlatból – Kilátó építés projektre 
2019. évben megérkezett az előleg, így 
azokat előző évi maradványként jelenik 
meg a tárgy évi költségvetésben.

Az önkormányzat és intézmények 
2019. évi pénzmaradványainak terve-
zett összege 816.465 ezer Ft, melyből a 

- működési célú maradvány 206.651 
ezer Ft,

- a fejlesztési bevételekből szárma-
zó maradvány 609.814 ezer Ft, 

Az önkormányzat és intézményei 
2020. évi működési és felhalmozási 
bevételeinek és kiadásainak főössze-
ge 2.395.000 ezer Ft.

A költségvetési rendelet elfogadá-
sát megelőzően a Képviselő - testület 
megállapította a kizárólagos önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társa-
ságok költségvetését.
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Megújult a buszpályaudvar a városközpontban

Az építésügyi hatóság a kormányhivatalhoz kerül

Megkezdődött az átszervezés a Média Kft-nél

Ahogy arról már beszámoltunk a 
munkakezdéskor, a közelmúltban meg-

valósult a fonyódi pályaudvar térköve-
zése és a terület rendezése. Mivel a 

munkálatok a vasút területén zajlottak, 
a kivitelezés az engedélyeztetést és a 
MÁV-val való egyeztetéseket követően 
valósulhatott meg. 

A korábban gyöngykavicsos talajon 
ezzel a beavatkozással a vízelvezetést 
is megoldották, így már csapadéko-
sabb időben sem fog megállni a víz 
ezen a területen. 

Fontos, hogy a városközpont vasúti- 
és buszpályaudvara megfelelő körül-
ményeket biztosítson utasainak, ezért 
a beruházás célja egy jóval komforto-
sabb, kulturáltabb terület kialakítása 
volt. A buszmegálló területének alakí-
tásával a biztonságosabb közlekedés 
feltételeinek megteremtését is igye-
keztek elősegíteni. A projekt megvaló-
sítása az önkormányzat és a városüze-
meltetés saját forrásából történt.

2020. március 1. napjától a jegy-
zők építésügyi hatósági hatásköre 
megszűnik, az építésügyi hatósági 
feladatokat a kormányhivatalok fogják 
ellátni. Mivel egyfokú lesz a 
hatósági eljárás, 2020. már-
ciusától az építésügyi ható-
sági döntésekkel szemben 
már kizárt lesz a fellebbe-
zés. A kormányhivatalok 
döntéseivel szemben köz-
vetlenül a bírósághoz lehet 
majd fordulni.

Azokban a folyamatban 
lévő elsőfokú ügyekben, va-
lamint a folyamatban lévő 
peres eljárásokban, ame-
lyekben az általános építés-

A Fonyód Média Nonprofit Kft. mű-
ködésének átszervezése folyamatban 
van, melynek első lépéseként a Képvi-
selő - testület már döntött 2020. január 
30-i rendkívüli ülésén a főállású ügyve-
zető, Nagy Tamás visszahívásáról és 
a megbízott új ügyvezető, Gál Tamás 
kinevezéséről. 

Az átalakítás lényegéről Hidvégi Jó-
zsef polgármester adott interjút: 

ügyi hatóságok 2020. február végéig 
nem hoztak döntést, már a kormányhi-
vatalok fogják megtenni azt.

„Március elsejétől az építésügyi ha-

tóság a Somogy Megyei Kormányhi-
vatalhoz fog kerülni. Jogutódként fog 
működni a továbbiakban, azaz a folya-
matban lévő ügyekben március elseje 

után is ők hoznak döntést. 
A dolgozókat átveszik jog-
folytonos munkaviszonnyal 
ugyanúgy, ahogy annak 
idején a KLIK (Klebelsberg 
Intézményfenntartó Köz-
pont) esetében is történt. 
Gyakorlatilag az érintettek 
munkaköre és feladata sem 
fog változni.” - adott tájé-
koztatást lapunknak Hidvé-
gi József, Fonyód polgár-
mestere. 

„A Média Kft. nem szű-
nik meg, hanem átszer-
vezzük. Változnak az idők, 
változnak a kommuniká-
ciós feladatok, változik a 
televíziózás is, ezért a Kft. 
tevékenységét megváltoz-
tatjuk. Reményeink szerint 
hatékonyabb működés lesz a változ-
tatás eredménye. A cég költségve-

tése is jóval alacsonyabb 
lesz ezáltal, hiszen a ko-
rábbi több mint 40 millió 
forint működési költség 
helyett egy 15 millió forin-
tos éves büdzsé és egy 11 
millió forintos marketing 
keret áll majd rendelkezés-

re.” - összegzett a polgármester. 
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A VÜSZ márciusi munkálatai
A várva várt igazi tél nem érkezett 

meg térségünkbe, bár volt már arra is 
példa, hogy csak a tavaszi hónapok 
beköszöntével kaphattunk ízelítőt a 
hideg időjárásból. Ettől függetlenül 
munkatársaink felkészültek az utak 
biztonságossá tételére, síkosság men-
tesítő anyag tárolókat helyeztek ki, és 
megtörtént a kalodáinak feltöltése. 

Egész éven át tartó, folyamatos 
feladataink ellátására szintén kiemelt 
figyelmet fordítottunk: Fonyód terüle-
tének tisztán tartására, a közterületek, 
sétányok gereblyézésére, seprésére, a 
hulladékok, levelek összeszedésére, a 
strandokon az uszadékok összegyűjté-
sére, és elszállítására is sor került.

A kedvező időjárásnak köszönhe-
tően a kültéri munkálatok során foly-
tatódhatott a játszótéri eszközök kar-
bantartása, illetve felújítása. A köztéri 
fák metszése, majd az ezen munkák 
alkalmával levágott faágak beszállítá-
sa, illetve a Csisztai út tisztítása, az 
ott található fák metszése és felnye-
sése is megtörtént.

Munkatársaink az intézményeknél 

Kedves Fonyódiak!
Aki teheti, s még nem kötelezte el 

magát, kérjük ajánlja fel adója 1%-át 
a Fonyódi Mentőalapítvány javára! Vi-
szonylag egyszerű, s nem kerül sem-
mibe, nekünk pedig nagy segítség! 

Köszönjük szépen: a Fonyódi Men-
tőalapítvány, s mentőállomás kollektí-
vája

Adószámunk:19197900-1-14

és a szociális bérlakásoknál felmerülő 
karbantartási munkákat is elvégezték. 
A Piac területének folyamatos tisztán 
tartására, a piac mellékhelyiség üze-
meltetésére, illetve felügyeletére is 
biztosítottunk munkaerőt.

Segédkeztünk az aktuális rendez-
vények lebonyolításában, kiemelt te-
kintetben a Kolbászfesztivál idején, 
a Sportcsarnok előkészítése, majd a 
rendezvény zárása után annak kitaka-

rítása, illetve az eredeti állapot vissza-
állítása volt feladatunk.

A mostani változékony időjárás mi-
att a szélviharok által okozott károk 
helyreállítása eredményezett plusz 
feladatokat: a kidöntött fák feldolgozá-
sa és eltávolítása, a piaci asztalok és 
azok ponyváinak helyreállítása volt a 
vihar után a fő feladatunk.

        Kristóf Györgyné

ÁLLÁS
Pénzügyi ügyintézőt

keresünk, feltétel:
pénzügyi végzettség,

B kategóriás jogosítvány. 

Kertészeti csoportvezetőt
keresünk, feltétel:

középiskolai szakirányú végzettség,
B kategóriás jogosítvány.

Műszaki ügyintézőt
keresünk, feltétel:

középiskolai műszaki végzettség,
B kategóriás jogosítvány.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a következő email címen lehet:

info@fonyodert.hu

Fonyódi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit

Közhasznú Kft. 
8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17.
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Módosult az Isteni Gondviselés
Gyógyszertár nyitva tartása

Értesítjük az Isteni Gondviselés Gyógyszertár 
kedves vásárlóit, hogy a gyógyszertár nyitva tartása 
megváltozott.

Június 15-ig este 18 óra helyett 17 órakor zár, majd 
folytatódik a nyári nyitva tartás szeptember 15-ig.

        További információ a patikában.

Fonyód Konyha Kft. menüajánlata:
Ebédrendelést az étkezést megelőző nap 14:00-ig fogadunk

a 85/560-005, 85/560-006 telefonszámokon vagy a konyha@fonyod.hu címen.

Étkezéseit fizetheti: készpénzzel, átutalással, Otp Szép kártyával és bankkártyával is.
Fonyód kártya felmutatásával 5% kedvezményt biztosítunk, melynek feltétele, adott hónapban

minimum 20 adag rendelése és annak egyszeri, egy összegben történő fizetése esetén.

-  Az étlap változtatás jogát fenntartjuk! -

03.02. Hétfő Burgonyaleves
„A” Pulyka pörkölt, sárgaborsó főzelék

„B” Hentes tokány, párolt rizs

03.03. Kedd Karalábéleves
„A” Bolognai spagetti

„B” Rizses hús, káposztasaláta

03.04. Szerda Brokkolikrémleves
„A” Natúr halfilé, petrezselymes burgonya

„B” Mustáros szelet, hagymás törtburgonya

03.05. Csütörtök Daragaluska leves
„A” Zöldborsós apró hús, párolt rizs

„B” Gombapaprikás, galuska

03.06. Péntek Nyírségi gombócleves
Darás tészta, gyümölcs

03.09. Hétfő Csontleves
„A” Eszterházy tokány, tésztaköret

„B” Paradicsomos hús gombóc, főtt burgonya

03.10. Kedd Zöldborsóleves
„A” Sertéspörkölt, tökfőzelék
„B” Erdélyi rakott káposzta

03.11. Szerda Paradicsomleves
„A” Sült csirkemell, párolt rizs, párolt zöldség

„B” Fokhagymás szelet, petrezselymes burgonya
savanyúság

03.12. Csütörtök Olasz zöldségleves
„A” Reszelt máj, főtt burgonya, savanyúság

„B” Tarhonyás hús, savanyúság

03.13.Péntek Pulykaraguleves
Rizsfelfújt

03.16. Hétfő Zellerleves
„A” Majoranás apró hús, burgonyafőzelék

„B” Borsos tokány, párolt rizs

03.17. Kedd Karfiolleves
„A” Tejszínes csirkemell csíkok, párolt rizs

„B” Lasagne

03.18. Szerda Gyümölcsleves
„A” Rántott hal, majonézes burgonya

„B” BBQ Csirkeszárny, sült burgonya, savanyúság

03.19. Csütörtök Gombaleves
„A” Olaszos sertés ragú, bulgur

„B” Székelykáposzta

03.20. Péntek Kassai burgonyaleves
Mákos nudli, gyümölcs

03.23. Hétfő Zöldségleves
„A” Csikós tokány, bulgur

„B” Paprikás krumpli, savanyúság

03.24. Kedd Hagymaleves
„A” Budapest szelet, párolt rizs

„B” Rántott szelet, rizibizi

03.25. Szerda Tarhonyaleves
„A” Sertéspörkölt, zöldbabfőzelék

„B” Sertéspaprikás, galuska

03.26. Csütörtök Daragaluska leves
„A” Rakott burgonya

„B” Carbonara spagetti

03.27. Péntek Legényfogó leves
Bukta, gyümölcs.

03.30. Hétfő Zöldbableves
„A” Csirkemell rizottó

„B” Bakonyi apró hús, galuska

03.31. Kedd Zöldborsókrémleves
„A” Natúr halfilé,Burgonyapüré,fokhagymás sárgarépa

900 Ft
VÁLTOZÁS
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Hatalmas érdeklődés övezte a XI. Fonyódi
Kolbászfesztivál programjait

Hatalmas népszerűségnek örven-
dett az idei évben még több látogatót 
Fonyódra vonzó XI. Fonyódi Kolbász-
fesztivál.

„Külön öröm számunkra, hogy a mai, 
rohanó világban a rendezvényeink nem 
csak fennmaradnak, hanem meg is tud-
nak újulni. Ennek a megújulásnak jó pél-
dája a pénteki nap, hiszen idén először 
Somogyország települései is megmé-
rettettek a kolbásztöltés tudományá-
ban. Mi azt gondoljuk, hogy ezáltal is 
Somogyország értékeit, kincseit gyara-
pítjuk! Ez a fesztivál nem csak a megye, 
hanem a dél - dunántúli régió és a téli 
Balaton egyik legfontosabb gasztronó-
miai eseménye, amivel a fesz-
tivál térképre is felkerültünk.” 
- vélekedett Erdei Barnabás, 
Fonyód alpolgármestere.

Az ide látogatók már meg-
szokhatták, hogy a verseny-
csapatok mindegyike egytől 
egyig nemcsak kolbásztöl-
téssel készül a verseny nap-
jára, hanem „terülj-terülj 
asztalkámmal” várja a ven-
dégeket, hihetetlen deko-
rációkkal kápráztatják el a 
kóstolgató járókelőket. Az 59 
jelentkező csapat 3 nap versengett, 
ki-ki a maga kategóriájában. Pénteken 
Somogyország Kolbásztöltő Versenye, 
szombaton a Hagyományos Kolbász-
töltő Verseny, vasárnap a Balatoni Te-
lepülések Kolbásztöltő Bajnokságának 
csapatai vették birtokba a Zákányi Kál-
mán Sportcsarnok területét.

Az eseményt megtisztelte Süli Já-
nos, a Paksi Atomerőmű két új blokk-
jának tervezéséért, megépítéséért és 
üzembe helyezéséért felelős tárca nél-
küli miniszter is.

„A négyévszakos Balaton szempont-
jából nagyon fontosak ezek az alkal-
mak, hiszen ezen a rendezvényen so-
kan vesznek részt, a koncertekre pedig 
meg is telik a sportcsarnok. A holtsze-
zonban egy nemzeti hagyományokra 
épülő rendezvény, ami reprezentálja a 
jó kolbász készítését, ebbe a környező 
települések is be vannak vonva. Ebből 
tanulva lehet, hogy egyre több település 
ismeri fel, ide lehet hozni az embereket 

télen is, egy - egy jó rendezvény kap-
csán.”

A csarnokban egész nap szólt a 
zene, délelőttönként a versenyre re-
gisztrált városok mutatták be kulturá-
lis programjaikat, majd délutántól ha-
zai kedvencek segédkeztek a hangulat 
fokozásában. A koncertek alkalmával 
megtelt az év többi napján sportren-
dezvényektől hangos csarnok. A ked-
vező időjárásnak köszönhetően a kül-
ső helyszíneken is sokan sétálgattak 
a vásári forgatagban, illetve pihentek 
meg egy - egy disznótoros finomság, 
vagy forró ital mellett a hatalmas fesz-
tiválsátorban felállított padokon.

„Az egész éves balatoni turizmushoz 
hozzájárul ez a rendezvény. A fonyódi-
ak meghívták a településeket egy ha-
gyományos disznóvágásra, kolbásztöl-
tésre, ez egy innovatív kezdeményezés. 
Nagyon nagy jelentősége van ennek a 
megyei identitás erősítésében, a ha-
gyományos megmérettetés pedig már 
országosan is a rendezvény, Fonyód és 

Somogy megye jó hírét viszi.” - fogal-
mazott Biró Norbert, a Somogy Me-
gyei Közgyűlés elnöke.

„Tizenegy éve megmutattuk, hogy a 
Balaton télen is él! Már az első alkalom-
mal is sok csapat jelentkezett a szom-
bati kolbásztöltésre, ezért is bővítettük 
folyamatosan a rendezvényt. Látszik, 
hogy a téli Balatont szeretik az embe-
rek, hiszen nem csak a sportcsarnok 
környékén hömpölygött a tömeg három 
napig, hanem a jó időnek köszönhetően 
az egész városban, sokan voltak példá-
ul a mólón is sétálni. Bebizonyosodott, 
hogy a téli időszakban is lehet olyan 
rendezvényt szervezni az embereknek, 

amikor szívesen jönnek a Bala-
tonra, amely télen is gyönyörű.” 
- értékelt elégedetten Hidvégi 
József polgármester.

A szervezők beszámolója 
szerint nem csak látványra 
voltak sokan a három nap so-
rán a Kolbászfesztiválon, ha-
nem valóban megdőltek a ko-
rábbi látogatottsági rekordok.

„Ennyien még soha nem 
voltak Fonyódon kolbászfesz-
tiválon! Összességében ez egy 
nagyon jó rendezvény volt! Már 

készülünk a következőre, a XII. Fonyódi 
Kolbászfesztivál időpontja: 2021. feb-
ruár 5. és 7. között lesz!” - jelentette be 
Farkas Gábor.

Mint mondta, reményeik szerint jö-
vőre is ugyanilyen elégedetten értékel-
hetnek majd, mint most.

           szerkesztőség
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Idén 60 éve lesz, hogy április 2-án átadták a nagyközön-
ségnek a Balaton Áruházat. Ennek örömére egy vetített ké-
pes előadással készül Varga István könyvtáros, műkedvelő 
helytörténész. Az est kedves színfoltja lenne, ha olyanok 
visszaemlékezése is elhangozna, akik ott dolgoztak, vagy 
bármilyen személyes - mások számára is érdekes - élmé-
nyüket szívesen megosztanák az áruházzal kapcsolatban.

Szívesen fogadnánk előzetesen, ha régi fényképeket, ké-
peslapokat hoznának be a könyvtárba az áruházról (digita-
lizálás után természetesen visszaadjuk)!

Várjuk jelentkezésüket, jöjjenek el nosztalgiázni a nem-
régiben megújult BALATON ÁRUHÁZBA!

Időpont: 2020. április 2. szerda 17.00 óra
Helyszín: Balaton Áruház (Ady Endre utca - Dísz tér)

Hétfő reggel fényárban úszó tornaterem fogadta di-
ákjainkat. Új, korszerű led világítást kaptunk, amellyel 
homogén szórt fényt tudunk előállítani.  Az új rendszer 
komfortosabb, erős fényt ad, kevesebb áramot fo-
gyaszt, így gazdaságosabb is. Köszönjük a Siófoki Tan-
kerületi Központnak a nagyon várt ajándékot, László 
Krisztiánnak, és munkatársainak a lelkes kivitelezést, 
soron kívül végzett munkájukat. 

              Makkos Csaba

Német testvérvárosunk küldöttsége zsúfolásig meg-
töltött autóval érkezett a Kolbászfesztiválra. 30 db 
korszerű asztali számítógépet hoztak ajándékba is-
kolánknak. Jelenleg a magyar nyelvű szoftverek, és a 
perifériák telepítése folyik. Az értékes gépek a Palonai 
Magyar Bálint Általános Iskola könyvtárában, az infor-
matika teremben és a pedagógusok számára kerülnek 
beüzemelésre.

A gépek Christian Konrad polgármester úr közben-
járásával, a leipheimi iskola igazgatójának, Stefanie 
Schmidnek köszönhetően, valamint Angela Suffa - 
Friedel és Bárdosy Kálmán segítségével érkeztek Fo-
nyódra. Köszönjük! 

     Makkos Csaba

Hatvan éves a
Balaton Áruház

Leipheimi ajándék az iskolának

Korszerűbb az általános
iskola tornatermi világítása
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A NAV mindenkinek elkészíti szja-
bevallási tervezetét, akiről kifizetői, 
munkáltatói adattal rendelkezik: le-
gyen munkavállaló, őstermelő, áfa 
fizetésére kötelezett magánszemély 
vagy akár egyéni vállalkozó. A válto-
zásokról, a teendőkről, a határidőről 
és az 1+1%-ról minden fontos infor-
máció megtalálható a NAV honlapján. 

Az egyéni vállalkozóknak (a tavaly 
mellékállásban katás vagy evás vál-
lalkozókat kivéve), az őstermelőknek, 
és az áfás magánszemélyeknek to-
vábbra is önállóan kell benyújtaniuk 
az szja-bevallást, aminek elkészítését 
nagyban megkönnyíti a NAV által ösz-
szeállított adóbevallási tervezet, mely 
a munkáltatóktól, kifizetőktől szárma-
zó adatokat tartalmazza. A terveze-
tek március 15-étől elérhetőek a NAV 
honlapján (www.nav.gov.hu/szja/
szja), illetve a kormányzati portálon 
(www.magyarorszag.hu) egyaránt.    

Az egyéni vállalkozók, az ősterme-
lők és az áfás magánszemélyek a ter-
vezet adatainak megtekintése, a nem 
kifizetőtől, munkáltatótól származó jö-

Mindenkinek készít szja-bevallási
tervezetet a NAV 

vedelmi adatok, valamint a vállalkozói, 
őstermelői tevékenységgel összefüg-
gő adatok kiegészítése, majd mentése 
után küldhetik be a bevallást elektroni-
kusan, a webes kitöltő felületen. 

A személyijövedelemadó-bevallás 
benyújtási határideje mindenkinek 
egységesen május 20.  

Az szja 1+1%-áról is május 20-áig 
rendelkezhetnek a felajánlók, addig 
választhatnak egy támogatni kívánt 
civil szervezetet, egy vallási közössé-
get vagy a Nemzeti Tehetség Progra-
mot. Az egyházak részére tavaly tett 
rendelkező nyilatkozatok szintén ed-
dig az időpontig módosíthatók, vagy 
vonhatóak vissza.  

  Nemzeti Adó- és
  Vámhivatal

Tájékoztató helyi adó befizetés határidejéről
Tisztelt Fonyódiak!
Tisztelt Adózók!

Postázásra kerültek az Önök részére a 2020. 
I. félévi helyi adó fizetési kötelezettségről szóló 
egyenlegértesítő levelek és ezzel együtt a befi-
zetéshez szükséges csekkek.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy azon Ügyfeleink 
részére, akik az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 
évi CCXXII. törvény 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó 
szervezetnek minősülő adózók (ide tartozik az egyéni vál-
lalkozó is), az adóegyenleg értesítők a cégkapu-, illetve az 
ügyfélkapu tárhelyeikre kerültek megküldésre. 

Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy a fizetési kötele-
zettséget a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adó-
zóknak belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átuta-
lással kell teljesítenie!

A pótlékmentes befizetés határideje:
2020. március 16.

Fonyód Város Önkormányzata az OTP Bank-
nál vezeti számláit, erre való tekintettel és költ-
ségeink csökkentése érdekében kérjük Önö-
ket, amennyiben módjuk és lehetőségük van 
rá, az adó befizetést az OTP Bank bármely 
fiókjában, vagy elektronikus átutalással tel-
jesítsék a megadott számlaszámokra.

Segítő közreműködésüket köszönjük!

Kérdés esetén további információkért keressenek min-
ket ügyfélfogadási időben személyesen, illetve az ismert 
telefonszámokon forduljanak adóügyi munkatársainkhoz. 

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: 
• Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óra, 
• Péntek: 8.00-12.00 óra
Telefon: 06 85/562-980
E-mail: info@fonyod.hu

    Nagy Brigitta
    jegyző

SMS-ben is kérhető a 
postázás

Akinek még nincs ügyfélkapuja, 
és nem is szeretne a digitalizáció 
útjára lépni és ügyfélkaput nyitni, 
az idén is kérheti a Nemzeti Adó- és 
Vámhivataltól (NAV) szja-bevallá-
si tervezetének postázását. Ehhez 
nem kell mást tennie, mint az adó-
azonosító jelét és a születési dátu-
mát tartalmazó kérelmet SMS-ben 
vagy egyéb módon eljuttatni a NAV-
hoz március 16-áig.

A kérelmet benyújtani az alábbi-
ak szerint lehetséges:

- SMS-ben a 06-30/344-4304-es 
telefonszámon (ebben a formában: 
SZJAszóközadóazonosítójelszóköz
ééééhhnn),

- a NAV honlapján elérhető űrla-
pon,

- levélben vagy formanyomtatvá-
nyon (BEVTERVK),

- telefonon a 1819-es hívószá-
mon, vagy a 06-80/20 21 22-es tele-
fonszámon (előzetes regisztrációt 
igényel)

- személyesen az ügyfélszolgála-
tokon.

További részletek: www.fonyod.
hu
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Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Mátyás Király Gimnázium

Fonyódi Múzeum

Fonyódi Múzeum

Balaton Áruház

Vigadó tér

Művelődési Központ

Művelődési Központ

Művelődési Központ

Művelődési Központ

Művelődési Központ

FONYÓDI
PROGRAMOK

Március 4-től Április 4-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Március 4. szerda

18 óra 

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Helyszínek:
Balaton Áruház (Ady E. u. 5.); Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.);
Mátyás Király Gimnázium (Hunyadi J. u. 3.), Városi Művelődési Központ (Ady Endre u. 17.); Vigadó tér;
Zákányi Kálmán Sportcsarnok (József u. 21.), 

Március 5-6.
csütörtök, péntek 

Március 11. szerda
18 óra 

Március 14. szombat
15 óra 

Március 17. kedd
17 óra

Március 27. péntek
18 óra 

Március 31. kedd
17 óra 

Április 3. péntek
17 óra 

Április 4. szombat
17 óra 

Március 15. vasárnap
17 óra

Március 23. hétfő
18 óra 

Március 28. szombat
17 óra

Április 2. csütörtök
17 óra 

Március 13. péntek
18 óra 

Március 7. szombat
16 óra 

Hauser Adrienne zongoraművész koncertje

Nőnap (részletek a 12. oldalon)

Makay Mihaéla feelness terapeuta, stresszológus előadása

Andrea Weaver író - olvasó találkozója

Sirály Art kiállításmegnyitó

Nemzeti ünnep (részletek a hátlapon)

Beszélgessünk - Klubtalálkozó

Tavaszköszöntő koncert

Péterdi Gabriella születésnapi fuvolaestje
Vendég: Horgas Eszter fuvolaművész

B. Újvári Ibolya zongoraművész, keramikus, festő kiállítása

Trokán Péter színművész közönségtalálkozója,
moderátor: R. Kárpáti Péter

Egészség Nap - Orvos, dietetikus előadása,
egészségügyi mérések, főző bemutató, kóstoló

Ökumenikus Kulturális Est: Diaképes szentföldi utazás Jézus 
életének mai helyszínein, 2. rész, 

60 éves a Balaton Áruház - Varga István könyvtáros vetített 
képes előadása és visszaemlékezések 

13. SPURI Balaton Szupermaraton (csütörtök kora délután
befutó, péntek délelőtt 10 óra 30 perckor rajt Fonyódon)
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Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Mátyás Király Gimnázium

Fonyódi Múzeum

Fonyódi Múzeum

Balaton Áruház

Vigadó tér

Művelődési Központ

Művelődési Központ

Művelődési Központ

Művelődési Központ

Katolikus miserend

Plébániatemplom: első péntek 17 óra, 
vasárnap 11 és 17 óra.
Szent István kápolna:

vasárnap 9:15 óra
Fonyódliget, Nagyboldogasszony 

kápolna: Pünkösdtől
Alsóbélatelep, Szent Anna kápolna: 

Pünkösdtől

A Plébániatemplomban első
péntekenként, fél órával a szentmise 
előtt csendes szentségimádás van. 

Szent József családos misék:
Minden hónap második vasárnapján 
az esti szentmisék a plébániatemp-

lomban.

Szeretettel várjuk a családokat!

Aktuális miserend: http://fonyodpl.
x3.hu/miserend.html

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

• március 01. vasárnap 9:30 úrvacsorás 
istentisztelet
• március 15. vasárnap 9:30 istentisztelet
• április  05.   vasárnap 9:30 úrvacsorás 
istentisztelet
a protestáns templomban (József u. 21.)
• április 10. házi istentisztelet
Nagypénteken 10 órakor úrvacsorával 
Nyírő Károlynénál (Kilátó u. 25.)

Házi bibliaóra
• március 12-én, szerdán 16 órakor Visnyei 

Károlyéknál Tabán u.30.

VÁLTOZÁS
Ökumenikus Kulturális Estek ismét

a Múzeumban
• március 31-én, kedden 17 órakor

Diaképes szentföldi utazás Jézus életének 
mai helyszínein 2. rész
Pór Gábor & Pór Edit

Református Istentiszteletek
rendje

Március 1-től

Szabó Levente

református lelkipásztor

látja el a fonyódi szolgálatokat.

Tisztelt
Zenebarátok! 

Péterdi Gabriella születésnapi 
hangversenye 2020. április 4-én, 

szombaton 17 órai kezdettel kerül 
megrendezésre

a Fonyódi Művelődési
Központban.

Fellépnek családtagok,
tanítványok és kollégák.

Vendég:
Horgas Eszter fuvolaművész.

Minden érdeklődőt szeretettel
várunk! 

Kedves fonyódi lakosok!
 
A Fonyódi Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény-

ben dolgozó kollégák, valamint a könyvtárba látogatók részéről kér-
désként fogalmazódott meg, hogy az intézmény miképpen tudná elő-
segíteni azoknak a rendezvényeknek, programoknak a szervezését, 
amelyek elsődleges célja, hogy a Fonyódon élő emberek különböző 
kulturális érdeklődési kör szerint egymásra találjanak, közösséggé 
formálódjanak.

Arra gondoltunk, hogy 2020. március 17-én kedden 17 órakor elin-
dítunk egy BESZÉLGESSÜNK nevet viselő klubot, amelyeken előre, a 
klubtagok által megfogalmazott kérdésekről folyna a diskurzus.

Az első alkalommal azt javasoljuk, hogy beszélgessünk arról, mi-
képpen és milyen kulturális területeken lenne igény új, vagy megújult 
programokra, pl. jó lenne-e a társastáncot szeretőket, esetleg a tánc-
házak mintájára a népi táncot szerető embereket összehozni, vagy; 
az utazást kedvelőket bizonyára összehozná, ha vetítéssel egybekötve 
beszámolhatnának kedvenc útjaikról, vagy; próbálkozhatnánk film-
klubbal, ha találunk olyan szakembert, aki szívesen felvállalná ennek 
mediálását, vagy; szervezhetnénk közös kaposvári, budapesti színház-
látogatásokat a színházat kedvelőknek.

 
Kedves Fonyódiak!

Várjuk Önöket 2020.március 17. napján a Könyvtárba egy beszélge-
tésre.

 
     Varga István
     igazgatóhelyettes,
     megbízott intézményvezető
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A Szociális Központ hírei

Kaposvárra kirándultak az Öregdiákok

Már nagyon kíváncsiak voltunk 
Kaposvár egyik jelképére, a felújított 
Csiky Gergely színházra, amely 3 éven 
keresztül teljeskörű felújításon, át-
építésen és bővítésen esett át. Varga 
Kata kalauzolt bennünket a gyönyö-
rű, szecessziós épületben. Büszkén, 
szeretettel mutatta be a régi épület 
szépségeit, elegáns színeit, díszítése-
it, beszélt a modern színpadtechnikai 
berendezésekről, az új épületrészről.

Ebéd után a Megyeházára mentünk, 
ahol Bíró Norbert, a Somogy Megyei 
Közgyűlés elnöke, aki szintén fonyódi 
gimnazista volt, fogadott bennünket. 
Bemutatta az 1828-1832 között épült 
klasszicista műemléképületet, melyben 
a Somogy megyei Önkormányzat és a 
Rippl-Rónai Múzeum egy része kapott 
helyet. Szó esett a történelmi esemé-

„Lúdbőrzik nézd a tócsa, vad, vidám, kamaszfiús
szellőkkel jár a fák alatt s zajong a március.”

    (Radnóti Miklós)

nyekről, és az építészeti megoldásokról 
is. A Somogyi Értéktárban a megye ki-
emelkedő épített és természetes kör-
nyezeti, kulturális értékeit láthattuk. Az 
Elnök úr finom kávéval kínált bennün-
ket, és Somogyról szóló kiadványokat 
kaptunk. Nagyon jól éreztük magunkat. 

A Rippl-Rónai múzeumban többek 
között a numizmatikai gyűjteményt 
néztük meg, ami több mint 10 000 ér-
mét és bankjegyet őriz a római kortól 
kezdve a jelenkori emlékveretekig.

Végül az Agórában Violányi Mimi 
festő „Vissza a gyökerekhez” kiállítá-
sának színvonalas megnyitóján vet-
tünk részt. Szép és tartalmas napot 
töltöttünk Kaposváron.

       Németh Julianna

A nappaliban az év eleje is ünneplés-
sel kezdődött, születésnapján köszön-
töttük Landor Lajosné Teri nénit, 80. 
születésnapja alkalmából Németh Kál-
mánné Irén nénit, Kardos Juditot, Bor-
bély Csabánét és Tormási Jánosnét.

A nappali programjai egyelőre az 
épületben zajlanak, közös éneklés, 
kreatív foglalkozás, felolvasás, beszél-
getések a pszichológussal, az Atyával, 
egymással. Márta gondozónő igyekszik 
minden napra kitalálni valamilyen, a kö-
zösséget is építő és fejlesztő játékot, 
melyben időseink szemlátomást szíve-
sen vesznek részt. Elmaradhatatlan a 
torna, úgy a testnek, mint a szellemnek.

Intézményünk dolgozója, családse-
gítő kolléganőnk hamarosan életet ad 
második gyermekének, így Szász Ale-
xandra Anna munkáját 2020. február 
17-től Nyers Aletta Szimóna vette át 
Fonyódon. Aletta fiatal, energikus szak-
ember, forduljanak hozzá bizalommal.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy Szolgálatunk soron következő ru-
habörzéje 2020. március 5-én 10.00 és 
12.00 óra között kerül megrendezésre 
(Fonyód Fő u. 43.).

    F.A.
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LIONS hírek
Boldog Új évet mindenkinek! Nem 

tévedés, csak 2020-ban ez az első je-
lentkezésünk.

Nagyon sok minden történt a klub 
életében. Decemberben megtartottuk 
a régi hagyományunk szerinti Adven-
ti „Szeretet vendégségünket”. Az ott 
kapott adományokból mi is 
jótékonykodtunk, mert a helyi 
Máltai csoportot támogattuk. 
Átadtunk egy kezelőágyat a 
Rendelőintézetben. Részt vet-
tünk Varga István könyvbemu-
tatóján, (melynek kiadását tá-
mogattuk), a Városi karácsonyi 
koncerten.

Január a Jótékonysági bál-
ra való felkészüléssel indult. A 
budapesti Klauzál LC szervezé-
sében

12 általános iskolást vihettünk Bu-
dapestre színházba. A János vitéz 
daljátékot nézték meg az Erkel Szín-
házban, utána a budaörsi gyorsétte-
remben megvendégeltük Őket. Meg-
keresés érkezett, hogy egy részben 

A Vilkor Kft. ellátási területén lévő 
ingatlantulajdonosokat, használókat, 
kezelőket, bérlőket, ideértve a ter-
mészet és növényvédelmi területek 
kezelői, az erdészeteket, az önkor-
mányzatokat, - a továbbiakban együtt 
ingatlantulajdonosok, hogy Fonyód 
Város bel és külterületein a villamos 
hálózatok nyomvonalának és bizton-
sági övezetének tisztítását megkezdi.

Felhívjuk az ingatlantulajdono-
sok figyelmét, hogy ezt megelőzően 

fonyódi beteg kisfiú családja nehéz 
helyzetben van. Kértük, hogy a Jóté-
konysági bál alkalmából minél többen 
támogassák a felhívásunkat. Ezúton 
is szeretnénk mindenkinek megkö-
szönni az adományokat, hiszen így 
100.000,- Ft segítséget tudunk adni. A 

bál sikere folytán a Pécs- Normandia 
LC által üzemeltetett „ Szülőszállást” is 
100.000,-Ft-tal tudjuk segíteni. Fonyó-
di tanulónak szemüveget vásároltunk. 

A jótékonysági bálon Rőhring Zsu-
zsa Zónaelnök Kormányzói dicséretet 

ad át közösségi munkájuk elismeré-
seképpen Kanizsayné T. Klárának (ké-
pünkön), Schultz Ferencnek, Slezákné 
Boda Gabriellának, Slezák Jánosnak, 
Szerdahelyi Áronnak.

Köszönjük a sok értékes tombolát, 
a bálozóknak a részvételt. Erdei Bar-

nabás alpolgármester úrnak, 
hogy megtisztelt bennünket. 
A pécsi Gyermekklinikának 
csecsemő, és gyermekruhákat 
gyűjtöttünk és adtunk át. Egyik 
tagtársunk jóvoltából gyermek-
bútort adományoztunk szintén 
a Szülőszállásnak. Folytatjuk 
a fonyódi tanulók étkezési 
díjának támogatását. Egyéb-
ként igyekezünk a közösségi 
oldalunkon minden dolgunkról 
tudósítani. Örömmel tudatjuk, 

hogy jelen pillanatban négy tagjelöl-
tünk van. Szeretettel üdvözöljük Őket 
és érezzék jól magukat velünk.

       Fábián Lászlóné

ÉRTESÍTÉS
A villamos hálózatok környezetének tisztántartására

elvégezhetik az ingatlanukat érintő 
vezetékek biztonsági övezetének tisz-
tántartását, azaz az akár élő, akár el-
száradt, gondozott, vagy gondozatlan 
fák, bokrok, növényzet eltávolítását, a 
fák gallyazását.

A növényzeten történő beavatko-
zásra az élet és vagyonbiztonság, 
veszélyes helyzetek elkerülése és az 
áramszünetek megelőzése érdekében 
van szükség. 

Kérjük, hogy hálózatot veszélyesen 
megközelítő fák és egyéb növény-
zet gallyazása, eltávolítása előtt - az 
élet-, baleset és vagyonbiztonság ér-
dekében - egyeztessék az elvégzendő 
feladatokat és azok végrehajtási fel-
tételeit az E.ON Dél - dunántúli Áram-
hálózati Zrt. területileg illetékes szer-
vezeti egységével. 

Az élet-, baleset és vagyonbizton-
ság érdekében kiemelten fontos a 
feszültségmentesítés elvégzése és a 
szakfelügyelet, melyet az E.ON Dél - 
dunántúli Áramhálózati Zrt. elvégez, 

illetve térítésmentesen biztosít.
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok 

figyelmét, hogy a szükséges feszült-
ségmentesítés elmaradása miatt 
bekövetkezett balesetekért, károkért 
felelősséget az E.ON Dél - dunántúli 
Áramhálózati Zrt. és a VILKOR Kft. 
sem vállal.

Amennyiben az ingatlantulajdonos 
ezen értesítés megjelenésétől számí-
tott 15 munkanapon belül nem jelenti 
be az E. ON Dél - dunántúli Áramhá-
lózati Zrt. illetékes régióközpontjánál, 
hogy a biztonsági övezet tisztántartá-
sát elvégzi, vagy a bejelentést is elmu-
lasztja és a tisztántartási munkát sem 
végzi el, úgy a az E. ON Dél - dunántúli 
Áramhálózati Zrt.-vel szerződött vál-
lalkozó - azaz a VILKOR Kft. jogosult 
és köteles a munkát a jogszabályok 
és a szabvány előírásai, valamint a 
vonatkozó rendeletben foglalt távol-
ságok betartásával elvégezni. 

A teljeskörű tájékoztató a www.
fonyod.hu weboldalon olvasható!
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Januári és februári események a gimnáziumban

A Bacsák György Szakgimnázium hírei

Január 6-án reggel megkezdődött a 
2020-as év a gimnazisták számára. A 
8. osztályosok központi írásbeli vizs-
gát tettek 2020. január 18-án magyar 
nyelv és matematika tantárgyakból. 
Az eredményeiket február 4-én meg is 
tekinthették a tanulók. 

Sok diákunk örömére, eltelt a tanév 
fele, hiszen az első félév vége január 
24-én volt. A januári hónap során az 
alapítványi bálunk szervezése is folyt, 
ennek megrendezésére február else-
jén került sor. 

Február 6-án pénzügyi tudatosság-
ra nevelő interaktív tanóra és pódi-
umbeszélgetés keretében ismerked-
hettek meg diákjaink a mindennapi 
pénzügyekkel. (Az esemény felvétele 

A Siófoki SZC Bacsák György Szak-
gimnáziuma és Szakközépiskolája 
február 7-én tartotta szalagavató ün-
nepségét.

A végzős diákokra a bordó szalag 
ünnepi körülmények között került fel, 
amely ünnepi műsort a 10.d osztály 
szolgáltatta Grüblné K. Gabriella ta-
nárnő irányítása alatt.

A műsor végén az immár hagyo-
mánnyá vált táncot a hetek óta gya-
koroló 12.d és 11. c osztály párosai 
mutatták be, nagy sikerrel! A táncot 
Antal Róbert tanította be.

Az ünnepi alkalomból néhány osz-
tály közös vacsorára invitálta az őket 

elérhető a Fonyód Média Youtube 
csatornáján.)

A további februári eseményekről 

(finnországi utazás, Mátyás-nap) majd 
a következő hónapban olvashatnak. 

             Kereskai Zita

tanító tanárokat, hogy az utolsó, nagy 
megmérettetés előtt (szakmai vizs-
gák, érettségi) még felhőtlenül tud-
janak beszélgetni, szórakozni együtt. 
A jól sikerült ünnepség után a tanu-
lással, felkészüléssel telő napok sora 
következik, ehhez kívánunk innen is 
sok erőt, kitartást minden vizsgázó 
diáknak a városban.

A műsorról készült videót az aláb-
bi linken találják:  http://bacsak.hu/
egyeb/szalagavato-2020/

Versenyeredményeinkről:
A Bacsák Gy. Szakgimnázium és 

Szakközépiskola is rendszeresen 
részt vesz a különböző országos, re-

gionális és megyei tanulmányi verse-
nyeken.

A Ránki György történelem verse-
nyen Kalász Zoltán tanár úr felkészí-
tésének köszönhetően Gőri Rádha, 
Bojtor Alex 11. d-s, Dimjásovics Vi-
rág 10. d-s tanuló jutott tovább a me-
gyei fordulóba.

Az Implom József Helyesírási ver-
senyen Kaposvárott két hallgatónk in-
dult a házi versenyt követően (Várvizi 
Leila 11.d, és Mészáros Zsófia 10.d), 
sajnos ők a megyei versenyen nem ju-
tottak tovább az előkelő 2. és 7. hely 
megszerzését követően sem.

 Felkészítőik: Grüblné K. Gabrilella, 
Varga Yvette.

A Országos Szakiskolai Közismere-
ti Tanulmányi Versenyre mindhárom 
kategóriában (reál-humán-komplex) 
indított az iskola csapatot, jelenleg is 
folyik a feladatlapok értékelése.

Az SZKTV és OSZTV szakképesí-
tések írásbeli elődöntőjén (szakma-
sztár) is indultak tanítványaink, amely 
versenyen az egyes szakmák elméleti 
és gyakorlati ismereteire kiváncsiak a 
szervezők. Innét is reményekkel telve 
várjuk az eredményeket!

   Varga Yvette
   igh.
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Március idusán
A magyar nép zajos történelmet 

tudhat a magáénak. Napjait nem 
övezte mindenkor dicsfény, gondta-
lan gazdagság, nyugalom és béke. 
Ám eleink, ha gyakran érezték is el-
veszettnek egy-egy ügyüket, őszintén 
hittek abban, hogy lesz ez másként is, 
mert a magyar nemzetnek történelmi 
jussa van. Ekkora hit, ilyen mélyen 
gyökeredző nemzettudat mellett csak 
győzni lehetett. Az 1848-as forrada-
lom napján egy erős nemzet vak bizo-
nyossággal hitt abban, hogy a reform-
erők segítségével a nép akarata válik 
valósággá. István király népe mert 
nagy lenni, s ezáltal érett, tudatosan 

Az újságból értesültem a haláláról, 
amely bár idős korban érte, mélyen 
megrázott mégis. Nem ismertem ked-
vesebb, szelídebb, önzetlenebb terem-
tést nála. Egész lényéből melegség és 
gyengéd szeretet áradt. A gyerekek 
úgy fogták közre, ahogyan a tyúkanyót 
a kiscsibéi, s bizony az ő idejében még 
jóval nagyobb volt egy-egy fészekalja, 
mint napjainkban. Harminc-negyven 
gyerek tett ki egy osztályt, de a Tanító 
néni osztályában a leglustább, a leg-
elesettebb, a legbutább, a legügyet-
lenebb, a leggátlásosabb kisgyerek is 
fontos szereplő volt. Tudta, vagy csak 
ösztönösen megérezte, kit hogyan kell 
kezelni. Nem hangos szóval, hanem 

viselkedő, nemzetté válni, olyan erőt 
képviselve a politika színpadán, mely-
re a világnak oda kellett figyelnie.

A reformkor nagyjainak a jövőt ille-
tően bár más elképzeléseik voltak, de 
a végső cél, a nemzet felemelkedése 
mindnyájuknál megegyezett. Március 
15-én nem egy letiport forradalomra 
emlékezünk, hanem arra, hogy volt 
egy forradalmunk, melyet a nemzet 
felemelkedéséért vívtunk, és amely 
küzdelem sikeres volt. A siker pedig a 
hitből táplálkozott. Az emberek hittek 
abban, hogy amit tesznek, az Istennek 
tetsző cselekedet. Merték emelt fővel 
vállalni magyarságukat, és büszkék 

voltak nemzetükre, nagy királyaikra, 
dicső múltjukra, és nem akármilyen 
történelmükre. Nem tudom, napjaink 
ifjúságát vajon megérintik-e még ezek 
a nemes eszmék? Vajon tudnak-e még 
lelkesedni, mint ahogy a márciusi ifjak 
lelkesedtek 1848. március 15-én. Fé-
lek, hogy sokuknak semmit vagy csak 
nagyon keveset jelent március idusa. 
Ám amíg településünkön és az iskolá-
inkban még megemlékeznek a ’48-as 
magyarokról, az ő hitükbe kapaszkod-
va próbálok vakon hinni abban, hogy 
van még számunkra remény. 

   Lévay Mária

A Tanító néni
(In memoriam Kelemen Béláné)

csendes szeretettel, végtelen türelem-
mel érte el, hogy kis tanítványai rajong-
janak érte.  

Harminc éve már, hogy kisfiam apró 
kezét a kezébe helyeztem. Csöndes, 
visszahúzódó, szótlan gyerekem a Ta-
nító néni keze alatt megtanult beszél-
ni, barátkozni a többiekkel, s a szá-
mok bűvöletébe is a Tanító néni vonta 
bele. Öröm volt a gyerekek számára 
iskolába járni, de öröm volt a szülők-
nek is egy-egy osztályértekezlet. Soha 
nem a gyerekek hibái kerültek ilyen-
kor terítékre, hanem azok a dolgok, 
amelyekben kimagasló teljesítményt 
értek el. Azt hihetné az ember, hogy a 
Tanító néni osztályába csak eminens 

gyerekek jártak, 
pedig véletlenül 
sem volt így. A 
Tanító néni sze-
mélye, szeretetre 
méltó egyénisége 
hozta elő a gye-
rekekből a rejtett 
tehetséget, amely 
szerinte minden 
gyermekben va-
lamilyen mérték-
ben ott szunnyad. 
Hitt a tanítványai 
t e h e t s é g é b e n , 
hitt a szeretet 
erejében. 

Népes családunkban nem egy kis-
gyerek sütkérezhetett a Tanító néni 
jóságos szeretetének melegében. Ma 
már felnőttek a régi gyerekek, s a Ta-
nító néni is hosszú ideje abbahagyta 
már a tanítást. Ha olykor összetalál-
koztam vele, mindig meglepett testi 
és szellemi frissessége. Úgy tűnt, 
mintha nyomtalanul haladnának el fe-
lette az évek. Talán azért, mert élete 
javát gyermekek közt töltötte, örökre 
gyermeklelkű tudott maradni. Mi, fo-
nyódiak tisztelettel és hálával tarto-
zunk neki, hisz gyermekeinket, sőt 
unokáinkat a betűvetésen túl olyan 
dolgokra is megtanította, amelyre 
napjainkban már nem terjed ki a zak-
latott, agyonhajszolt pedagógusok 
figyelme: emberségre, becsületre, 
erkölcsre, egymás és az idősek tisz-
teletére, tartásra, ön-becsülésre, ha-
zaszeretetre.

Utolsó kívánsága az volt, hogy 
mindazok, akik szeretettel gondolnak 
rá, ültessenek néhány sárga árvács-
kát megemlékezésképpen a saját 
kertjükbe. Drága Marika! Örömmel te-
szek eleget kérésednek, és bizonyára 
követőim is szép számmal akadnak a 
településünkön, hisz aki csak ismer-
hetett, soha nem felejtheti el szelíd, 
jóságos lényedet. Nyugodj békében! 

  
   Lévay Mária
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Farsang a bölcsődében

50 éve történt:
Felrobbant a mozdony a fonyódi vasútállomáson

Igaz, a makacs, nagy fokú hiányzá-
sok miatt csúsztatott időpontban, de 
idén is megtartottuk bölcsődéseink 
számára a farsangi mulatságot.

A jelmezbál délutánján a gyerekek 
izgatottan öltöztek át kisgyermek-
nevelőik segítségével választott öl-
tözetükbe. Uzsonna után az átadó-
ban kezdtek gyülekezni a szülők is a 
rendezvény alkalmából. A farsang az 
egyik olyan bölcsődei program az év 
folyamán, ami nyitott a szülők, csa-
ládtagok számára is, és ez mindig ad 
az ünnepnek egy plusz érdekességet, 
izgalmat. 

Miután mindenki egybegyűlt el-
kezdték a gyerekek felvonulásukat. 
Mindenki megcsodálhatta a szebb-
nél-szebb, ötletesebbnél-ötletesebb 
figurákat. Voltak köztük Katicák, Fe-
kete és Fehér  macskák, Tűzoltó, Pók-
emberek, Tyúkocska, Sárkány, Róka, 
Bogyó és Babóca, Elefánt, Pók, Uni-
kornisok, Eper, Lepke, Teknős, Csiga, 
illetve egy marcóna matróz, egy nagy-

ra nőtt Mini egér, egy ugyancsak nagy 
fekete macska, egy dolgos takarítónő 
és egy mezítlábas indiai asszony.

Miután megmutatták magukat a 
gyerekek, megterített asztal várta 
őket és a délután további része fala-
tozással, tánccal játékkal telt.

Estefelé elégedett kellemesen kifá-

1970. február 21-én szombaton 
reggel 7 óra után néhány perccel fel-
robbant egy pakuratüzelésű mozdony 
a fonyódi vasútállomáson. A robbanás 
következtében Máthé József dombó-
vári mozdonyvezető meghalt, Kégler 

radt gyerekeket engedtünk haza szü-
leikkel ,akik remélem legalább annyira 
jól érezték magukat ezen a délutánon, 
mint mi, bölcsődei kisgyermekneve-
lők! 

A mulatság folytatódik jövőre…
  Heidinger Zsoltné
  Ari Edina

Gyula fűtőt pedig súlyos sérülésekkel 
szállították a siófoki kórházba. 

A vizsgálat megállapítása szerint 
az 520 009-es számú pakuratüzelésű 
mozdony 3 óra 30 perckor érkezett 
Dombóvárról a fonyódi fordító csonk-

ra, öt órakor a szemtanúk szerint a 
mozdony biztonsági berendezése 
jelzéseket adott. A feltevések szerint 
az alvó személyzet erre felébredt, s 
a hideg vizet a túlfeszített kazánra 
engedte. Ez okozhatta a robbanást, 
amely a kazán egyik részét a vasútról 
a 7-es főútvonal mellé dobta, és egy 
lebontásra váró kisebb épület tetejét 
meggyújtotta. A tüzet a marcali tűz-
oltók oltották el. A rendőrség a vasút 
szakértőinek bevonásával végezte a 
vizsgálatot. 

A fonyódi mozdonyrobbanás miatt 
megindított, halált okozó gondatlan-
sági perben a kaposvári járásbíró-
ság 1 évi szabadságvesztésre ítélte 
Kégler Gyula 40 éves mozdonyfűtőt. 

(korabeli újság-híradások alapján; 
a témáról bővebben olvashat és még 
több képet nézhet meg a fonyodregen.
blogspot.hu oldalon) 

   Varga István
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Hónap végén a társegyesületeink-
kel való hosszas szervezés után, az 
idei évben is kitelepültünk a Budapest 
Boat Showra, amely február 27-én nyi-
totta meg kapuit - immár 29. alkalom-
mal. 

Standunkon, a programszigeten és 
a pódiumbeszélgetésen ez alkalommal 
elsősorban a fürge kis hajóosztályunk 

2020. 04. 18. 17:00
FONYÓDI PETŐFI SE - JUTA SE
2020. 04. 25. 17:00
FONYÓDI PETŐFI SE - BERZENCE SE
2020. 05. 02. 17:00
BALATONFÖLDVÁRI SE - FONYÓDI PETŐFI SE
2020. 05. 09. 17:00
FONYÓDI PETŐFI SE - MEZŐCSOKONYA SE
2020. 05. 17. 17:00
KISKORPÁDI SE - FONYÓDI PETŐFI SE
2020. 05. 23. 17:00
FONYÓDI PETŐFI SE - LENGYELTÓTI VSE
2020. 05. 31. 17:00
BÖHÖNYE KSE - FONYÓDI PETŐFI SE

2020. 02. 29. 14:00
ZAMÁRDI PETŐFI SE - FONYÓDI PETŐFI SE
2020. 03. 07. 14:30
FONYÓDI PETŐFI SE - CSÖKÖLY Ö.SE
2020. 03. 14. 14:30
BALATONBERÉNYI SE - FONYÓDI PETŐFI SE
2020. 03. 21. 15:00
FONYÓDI PETŐFI SE - KAPOSMÉRŐI SE
2020. 03. 29. 15:30
ÖREGLAKI MEDOSZ SE - FONYÓDI PETŐFI SE
2020. 04. 04. 16:00
FONYÓDI PETŐFI SE - SOMOGYVÁR K.Ö.SE
2020. 04. 11. 16:30
DÉL-BALATON FC B.SZEMES - FONYÓDI PETŐFI SE

LABDARÚGÁS: TAVASZI SORSOLÁS
MEGYEI II. OSZTÁLY - FELNŐTT BAJNOKSÁG

Ha február, akkor a VAGABUND is kitelepül a
Budapest Boat Show-ra! 

Nem sikerült a tavaszi rajt

- az O’pen Skiff - népszerűsítése és 
az utánpótlásnevelés bemutatása volt 
a küldetésünk, valamint a kitelepü-
léssel a Magyar O’pen Skiff Osztály-
szövetség 2020-as Magyar Ranglista 
versenyeinek, állomásainak és a hajó-
osztályban való versenyzés csalogató 
kihívásainak bemutatása volt a cé-
lunk. Kiállítottuk és vízre bocsájtottuk 

idén is a Skiffet, amelyből az idei évben 
már kettőt vittünk magunkkal a hajóki-
állításra. A hajókiállításon is főszerepet 
kaptak versenyeink, büszkén népsze-
rűsítjük a rendezés lehetőségének 
megszerzése óta 2020-as versenye-
inket, kiemelve mind közül a Balato-
non megrendezésre kerülő Magyar 
Bajnokságot - melyet egyesületünk, 
a VAGABUND Vitorlás Sportegyesület 
rendez Fonyódon, a Vízisport Köz-
pontban -, illetve 2020-as év egyetlen 
magyarországi, Balatonon megrende-
zésre kerülő vitorlás-világversenyét, az 
őszi, balatonmáriafürdői Európa-baj-
nokságot is! A legnagyobb szárazföldi 
kikötőként, a hajózás és vízi sportok 
szezonnyitó nagyrendezvényeként is-
mert program az idei évben is az Uta-
zás kiállítással került megrendezésre 
és hatalmas érdeklődésnek örvendett 
ezalkalommal is. Szereplésünkről és él-
ményeinkről a Fonyódi Hírmondó követ-
kező számában is olvashatnak majd... 

 VAGABUND
 Vitorlás Sportegyesület

A Karád elvitte a 3 pontot a József utcai sporttelepről a tavaszi nyitányon. A visszatérő kapus, Barátúri Máté sem tudott 
segíteni csapatának, amely vereséggel kezdte a 2020-as évet. Baranyai Dávid játékos edző csapata már három gólos hát-
rányban volt, amikor Fenyvesi Flórián szépíteni tudott, így alakult ki az 1-3-as végeredmény. 
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APRÓHIRDETÉSEK
Munkalehetőség! Balatonfenyvesi 
mosodánkba női munkatársat kere-
sünk: május 1-től szeptember 30-ig, 
illetve június 15-től augusztus 30-ig, 
diákok jelentkezését is várjuk.  
Tel.: 06-20/333-7214, vagy 06-
20/954-1631.

•••
Használt görkorik eladók, több mé-
retben! Tel.: 06-70/261-1785

•••
Angol órákat adok óvodástól felnőtt 
korig. Tel.: 06-30/461-1236

•••
Eladó 26 m2 nagyon szép olasz 
padlólap 60*60-as 33% árenged-
ménnyel, azonnal elvihető. Ugyanitt 
Diegos újszerű szőnyeg 2,5*3,5 m 

Az apróhirdetések ingyenesek, feladásuknak feltétele egy megrendelőlap kitöltése és aláírása. Ezeket a 
könyvtárban az információs pultnál, valamint a Fonyód Média irodájában vehetik át és adhatják le.

Letölthető a www.fonyod.hu weboldalról és beküldhető a hirmondo@fonyod.hu e-mail címre.

(helyhiány miatt), valamint alig hasz-
nált női kerékpár nagyon olcsón elvi-
hető. Tel.: 06-30/200-4357 

•••
Használt, de jó állapotban lévő fürdő-
kabin eladó. Megtekinthető előzetes 
egyeztetés után Fonyódon. Irányár: 
30 000 Ft. Jó állapotban lévő (80+60 
mélyhűtő) hűtő szekrény (Zanussi) el-
adó. 10 000 Ft. Tel.: 06-20/440-3333

•••
Eladó lakás Fonyódon! Központi he-
lyen, társasház első emeletén 68 
m2, 2 szoba+ nappali, étkező, kamra, 
konyha, fürdőszoba, wc, 10 m2 er-
kély. Új nyílászárókkal, klímaberen-
dezéssel, új burkolattal. Saját garázs, 
36 m2 tároló, előkert. Közös költség 

5.000,- Ft / hó. Tehermentes! Irányár: 
24,5 millió Ft! Tel.: 06-20/493-9011

•••
600 négyszögöl szőlőterület gyü-
mölcsfákkal, veteményeskerttel, 
boroshordók eladók! Nagyméretű 
pizzasütő, Singer varrógép, Tiffany 
lámpa, Erdélyi festmények, lemez-
játszó, bakelit lemezekkel eladó. 06-
30/501-3746 

•••
Kevésbé jól működő hűtőszekrény 
elvihető! Tel.: 06-70/275-6721

•••
Kézilányt  keresünk  gépesített  lát-
ványkonyhába,  a  Balaton  Áruház  3. 
emeletén lévő Padlás Bisztróba! Ér-
deklődni: 06-30/620-4334

A fonyódi mentősök különleges mentése:
egy fülesbagoly

A február 12-ei éjszaka emlékezetes 
marad a fonyódi mentősök életében. A 
késő esti különleges mentésről Tóth Jó-
zsef, a Fonyódi Mentőál-
lomás vezetője közössé-
gi oldalán számolt be:

A fonyódi mentő-
állomás történetében 
egy rendhagyó mentési 
feladatellátás történt, 
melynek beszámolóját 
a résztvevők szavaival, 
tenném közzé:

„Az éjszaka folyamán, 
a fonyódi mentőautó a 
Marcali kórházból tartott 
vissza a mentőállomás-
ra, mikor Balatonfeny-
ves belterületén hajnali 
két óra magasságában valami neki 
csapódott a mentőautónk oldalának! 
Megfordultunk és visszatértünk arra a 

pontra, ahol hallottuk a becsapódást. 
Próbáltuk kideríteni mi történt, de már 
a gépjárműből láttuk, hogy egy sérült 

bagoly fekszik az út szélén zavarodott 
állapotban. Az irányító csoport felé 
jeleztük a történteket, akik szintén na-

gyon segítőkészek voltak, s rögtön a 
szakma szabályai szerint intézkedtek. 
A mentőegységünk kiszállt a mentőből 

és a bajbajutott madár 
segítségére sietett. A 
sérült madár kezdte visz-
szanyerni tudatát, ezért 
gyorsan egy dobozba tet-
tük, majd a fonyódi men-
tőállomásra szállítottuk. 
A Somogyi Mentésirá-
nyító csoport értesítette 
a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park Igazgatóságát, 
akik a kora reggeli órák-
ban el is szállították a 
feltételezhetően szárny 
és láb sérült éjszakai va-
dászt, tudomásunk sze-

rint a Fenékpusztai Madárgyűrűző és 
Madármentő Állomásra, további ellátás 
céljából.” Jobbulást a fülesnek!
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