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Döntött a Képviselő - testület
A 2019. február 7-i ülés összefoglalója

 Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2019. augusztus 19.- 
augusztus 23. és 2019. december 23. – 2020. január 3. között 8 munkanapra igazgatási szünetet rendel el. 

1. 2019. augusztus 10. (szombat) - a hivatal zárva tart
 2019. augusztus 19. (hétfő) - pihenőnap
2.  2019. augusztus 19-től - 2019. augusztus 23-ig igazgatási szünet.
3.  2019. december 7. (szombat) - a hivatal zárva tart
            december 24.(kedd) - pihenőnap
4.  2019. december 14. (szombat) - a hivatal zárva tart
            december 27.(péntek) - pihenőnap
5.  2019. évben az utolsó munkanap: 2019. december 20. (péntek)

Tájékoztató igazgatási szünetről a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélfogadási rendjét illetően

Ezen az ülésen a Turisztikai Egyesü-
let éves támogatásáról, az Egészség-
ügyi Nonprofit Kft., a Fonyód Konyha 
Nonprofit Kft., a Fonyód Média Nonpro-
fit Kft., illetve a Fonyódi Városfejleszté-
si és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
2019. évi feladatellátási és költségter-
véről is döntöttek. 

Megalkották Fonyód Város 
Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetési rendeletét, melyről 
elhangzott, hogy az elmúlt 30 év 
legkiszámíthatóbb, legbiztonsá-
gosabb költségvetése.

Megállapították az óvodai 
felvételi körzethatárokat, amely 
megegyezik a település köz-
igazgatási határával. Elfogadták 
a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 
Továbbképzési Programját és 
2019/2020-as nevelési év Beiskolázá-
si Tervét, valamint megállapították az 
óvodai csoportszámát - öt csoportban, 

továbbá a pedagógusok létszámát - 11 
pedagógus + 7 segítő alkalmazott - a 
2019/2020-as nevelési évre is. 

A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 
2019/2020-as nevelési évre szóló óvo-
dai beiratkozás időpontját az alábbiak 
szerint határozta meg a Képviselő - tes-
tület: 

2019. április 29.(hétfő) 8.00-16.00 
óra között és 2019. április 30. (kedd) 
9.00-17.00 óra között.

A beíratás helye: Fonyódi Óvoda és 
Bölcsőde átmeneti otthonában, a Für-
dő u. 7. szám alatt, az  óvodavezetői 
irodában.      

Elrendelték az ezévi, Polgármesteri 
Hivatalra vonatkozó igazgatási szüne-
teket, melyről bővebb tájékoztatást len-
tebb olvashatnak. 

Fonyód Város Önkormányzat 
2019. évi Közbeszerzési Tervét 
elfogadták. A villamosenergia, 
valamint a földgázenergia be-
szerzésre irányuló csoportos 
közbeszerzéshez is csatlako-
zott Fonyód az ülésen hozott 
döntéssel. 

A Képviselő - testület követ-
kező rendes ülése 2019. márci-
us 28-án, csütörtökön 14 órától 
lesz a városháza nagytermében. 

A testületi ülések teljes anyaga megte-
kinthető a www.fonyod.hu weboldalon. 

	 	 									szerkesztőség

Rendkívüli ülésen döntöttek a képviselők
Határidők miatt a februári, munka-

rend szerinti ülést megelőzően 2019. 
január 23-án rendkívüli Képviselő – tes-
tületi ülést tartottak a Polgármesteri 
Hivatalban. 

Az ülés keretében döntöttek arról, 
hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt 
be a vidéki térségben működő turisz-
tikai szolgáltatások fejlesztésére irá-
nyuló beruházások támogatása című 
pályázati felhívásra, „Fonyód, Városi 
Strand Turisztikai Fejlesztése” címmel, 

összesen 10.500.000.- Ft összegben.
A testület a 2019. évi költségvetés 

terhére biztosítja a pályázati támoga-
táson felüli - 3.500.000.- Ft - önerőt a 
pályázat megvalósításához.

A Képviselő-testület kinyilvánította 
azon szándékát, mely szerint vállalja, 
hogy az illetményalapot 2019. évre vo-
natkozóan (2019. január 1-jétől kezdő-
dően) a Kvtv.-ben rögzítetthez képest 
legalább 20 %-kal emelt összegben, 
azaz legalább 46.380 forintban álla-

pítja meg és benyújtja pályázatát a 
belügyminiszter által meghirdetett a 
Magyarország 2019. évi központi költ-
ségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
3. melléklet I. 12. pont szerinti „Kiegyen-
lítő bérrendezési alap” támogatásra.

A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde intéz-
mény alapító okiratának módosítását 
az előterjesztés szerinti Módosító ok-
irat szerint jóváhagyták.

	 	 												szerkesztőség
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Rezsicsökkentés fonyódiaknak is

A Fonyód Kártya érvényesítése

Tervezett programok: 

Fonyód Város Önkormányzata ter-
mészetbeni támogatást biztosít, azon 
háztartások részére, melyek a Kormány 
téli rezsicsökkentésében korábban nem 
részesültek és 2018. október 15-éig 
igénybejelentésüket megtették.

Mint ismert, Magyarország Kormá-
nya korábban döntött arról, hogy azokat 
is részesíti ebben a 12.000 Ft-os tá-
mogatásban (ún. rezsicsökkentésben), 
akik fával, szénnel, brikettel, fabrikettel 
fűtik otthonukat. 

Az igények felmérése után ezeket 
az önkormányzat összesítette, majd 
továbbította a Belügyminisztérium 
felé. Később született kormányha-
tározat arról, hogy a támogatást 
pénzben nem, hanem természetbeni 
juttatásként lehet az érintett lakos-
ság számára eljuttatni. Ennek meg-
felelően az önkormányzat háromféle 
választási lehetőséget biztosított: 
gázpalack, fabrikett és tűzifa.

Ezeket a lehetőségeket már az igény-
bejelentéskor megjelölték az érintettek, 
melyet egyszer akár módosíthattak is. 
Ezután az önkormányzat pályázatot írt 
ki, amely január 15-el zárult. 

„Az önkormányzat tesz még 4.000 
Ft támogatást a 12 ezer forinthoz, 
így tizenhatezer forintnyi támogatást 
kapnak az érintettek. Aki gázpalackot 
választott, az egy kártyát fog kapni 
ilyen értékben, amelyet a MOL benzin-
kútnál tud érvényesíteni. Ebből három 
gázpalackot fognak tudni vásárol-
ni. Aki fabrikettet igényelt, az 200 kg 
fabrikettet kap, amely a vállalkozó-
val történt megegyezés értelmében 
ugyancsak 16.000 Ft értékű, gyakorla-
tilag 10 zsák, zsákonként 20 kg súlyú 
fabrikett. Tűzifa esetén pedig ebben 
az értékben kalodás fát fog kiszállítani 
a nyertes vállalkozó, ami 0,8 m3 vágott 
fát jelent.” - ismertette a részleteket 
Hidvégi József polgármester. 

Minden átvételt aláírással kell iga-
zolni, de az önkormányzat ellenőrzi a 
kiszállításokat, hogy az igénylő tulajdo-
nosok biztosan hozzájussanak az álta-
luk megjelölt fűtőanyaghoz. 

Fonyód Város Önkormányzata tehát 
egyedülálló módon saját forrásból ki-
egészítve megemelte a támogatást a 
jogosultak számára.

 
	 	 													szerkesztőség

Felhívjuk a Kedves Fonyód Kártya 
tulajdonosok figyelmét, hogy ameny-
nyiben nincs adótartozásuk önkor-
mányzatunk felé, úgy a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán 2019. feb-

• május 18-19.  XVI. Országos Feng Shui és Ezoterikus Találkozó
• június 29.   Dog Beach Fest
• július 6.  Balaton átevezés
• július 7.  Fonyódligeti Nap
• július 14.  Bélatelepi Nap   
• július 19-20.  Hal és Petyek Napok
• július 26-27.  RetroBalaton
• augusztus 2-3. Sörfesztivál
• augusztus 8-11.  RockBalaton
• augusztus 17-20. Szent István Napok
• augusztus 23-24. Harcsafesztivál

A	gázpalackot	igénylők	kártyát	
kapnak,	amit	levásárolhatnak

Eladó! 
1998-as évjáratú Suzuki Wagon R 

Plusz (japán kivitel) egyben
alkatrésznek eladó!
Irányár: 150.000,- Ft! 

Érdeklődni:
Fonyódi Polgármesteri Hivatal

(Fonyód, Fő u. 19.)
E-mail: info@fonyod.hu

Jegyzői pályázat 
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 

pályázatot hirdet
JEGYZŐ

munkakör betöltésére.
A pályázat megtekinthető a

https://kozigallas.gov.hu és a 
https://www.fonyod.hu weboldalon. 

A pályázat benyújtásának
határideje:

2019. február 20.

ruár 1. napjától érvényesíteni tudják 
a saját és az ugyanazon háztartásban 
élők Fonyód Kártyáját. Az érvényesítő 
matrica kizárólag az Ügyfélszolgála-
ton kerülhet felragasztásra, ezért kér-
jük, mindenki hozza magával az érvé-
nyesíteni kívánt Fonyód Kártyá(ka)t. 

Az önkormányzat várja újabb vállal-
kozások, partnerek elfogadóhelyként 
való csatlakozását is!

Részletes tájékoztatót és a Fonyód 
Kártya szabályzatát a www.fonyod.hu 
weboldalon olvashatják!   

  Fonyód Város
  Önkormányzata

2019
NYÁR
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Zöldebb Fonyód a fejlődés útján

Tisztelt Olvasóink!

Megújult környezetben a Fonyód Média

Az elmúlt hetekben téma volt a vá-
rosban, hogy a Fürdő utcai strandon 
néhány fát ki kellett vágni, amit néhá-
nyan politikai indíttatásból támadtak, 
aztán különböző mendemondák ke-
letkeztek. 

Azt örömmel konstatálhattuk, hogy 
egyre vonzóbb lett Fonyód az elmúlt 
években, ennek következménye, hogy 
közel 200 lakásfelújítás mellett ha-
sonló számú új lakás is épül. E terület 
előtt a strandra is jóval nagyobb igény 
lesz, amit korszerűbbé és moderneb-
bé érdemes tenni. 

„A fejlődést néhány fa kivágása nem 
akadályozhatja meg, az azonban na-
gyon fontos, hogy a város gondoskod-
jon a kivágott fák pótlásáról. Amikor 

polgármester lettem, megváltoztattuk 
a szokásokat: azóta egy kivágott fa 
helyett nem egy csemetét ültetünk, 
hanem annyi évnyi fát, amennyit kivág-
tunk. Ha például egy 100 éves fa került 
kivágásra, akkor minimum 20 darab 5 
éves facsemetét ültetünk helyette. Ez-
zel biztosítjuk, sőt, jelentősen megnö-
veljük a fásítást. Az elmúlt 12 évben 
már több mint 1000 fát telepítettünk 
Fonyódon. Ebből következik, hogy a fo-
nyódi zöldfelület nő, illetve az erdőink 
is folyamatosan termelnek, növeszte-
nek zöldfelületet. ” - ismertette a kon-
cepciót Hidvégi József polgármester. 

Erdészeti szakemberek szerint 
évente közel 240 m3 fa terem a tele-
pülésen, a kivágások száma ennek az 

ötödét (48 m3) sem éri el. 
A Fürdő utcai strand területén a 

1990-es évektől fogva a fűnyíráson 
kívül nem történt semmi. A terület 
környékén történő beruházások kap-
csán megnőtt az igény egy strandfej-
lesztésre, amelyre kialakultak már kö-
zös tervek. Első lépésként a kőgátat 
állították helyre, így rendezve a terület 
partvédművét. A vadon ide nőtt fákat 
kellett kivágni, hogy ne okozzanak 
kárt később ebben a kőgátban, illetve 
voltak oda nem illő és kiszáradt fák is.

A tervek szerint egy sokkal igénye-
sebb, korszerűbb strandot alakítanak 
majd ki a Fürdő utcában, természete-
sen új fák ültetésével.

	 	 									szerkesztőség

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fonyód 
Televízió adását továbbra is nyomon 
követhetik az Invitel analóg kábelszol-
gáltatásán, az S-18-as programhelyen 
(280.25 Mhz) találják meg műsorain-
kat! Dolgozunk azon, hogy digitálisan is 
fogható legyen adásunk. 

Kaptunk visszajelzéseket, hogy át-
menetileg a digitális átállás miatt az 
analóg adást sem érik el, az azonban 
fogható jelenleg is, televízió készülé-

kenként eltérő módon, de visszaállít-
ható a csatorna. 

Fontos, hogy a televízió készülékek 
önmaguktól nem hajtják végre a csa-
tornakeresést, így azt mindenkinek a 
saját készülékén el kell végeznie!

Amennyiben segítségre van szüksé-
gük, vagy a végrehajtott hangolás után 
sem tudják a Fonyód Tv adását fogni, 
akkor a szolgáltatótól tudnak segítsé-
get és bővebb információkat kérni!

Február elején sok éves várakozás 
után a Fonyód Média Kft. végre új, 
saját stúdióban fogadhatja beszélge-

Invitel:
Infóvonal:

1288
Ügyfélszolgálat:

1443
Technikai segítség,

hibabejelentő:
1445 (éjjel - nappal)

tőpartnereit. Ebben a saját, modern 
környezetben minden technikai háttér 
rendelkezésre áll ahhoz, hogy szín-

vonalas műsorral 
szolgálhassunk a 
nézők számára. A 
Fonyód Város tá-
mogatásával meg-
valósított stúdió-
ban egyszerűbb a 
felvételek elkészí-
tése. A régi terem 
használatba véte-
lének egyeztetése, 

a kölcsönkapott bútorok pakolása és 
a technika felállítása minden felvé-
tel elkészítése előtt időt és energiát 
igényelt a kollégák részéről. Február 
óta saját terem, saját bútor könnyíti 
meg munkájukat. A hatalmas színes 
fonyódi háttérnek is köszönhetően 
barátságos és kényelmes stúdió áll 
rendelkezésükre az év minden napján, 
teljes kialakítása viszont még folya-
matban van. Zajfogó függöny, green 
box és további ötletek megvalósítása 
várat még magára.

	 	 												Kőszegi	Zsuháttérfotó: Kajetán Jácint
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A sürgősségi ellátás hatékony biztosítása kiemelt 
célja a megyei kórháznak

A Városüzemeltetés munkálatai

A 2019. év egyik - ágazati szinten 
is - kiemelt feladata a sürgősségi és 
betegellátás még hatékonyabb, be-
tegközpontú megvalósítása, a lehető 
legmagasabb progresszivitási szinten. 

A sürgősségi ellátás - a magyar 
egészségügyben megszokott ügye-
leti / készenléti rendszerhez képest 
- az akut kórképek, kóros 
állapotok meghatározott 
csoportjának ellátását je-
lenti. Ehhez folyamatosan, 
24 órában kell egy helyre 
koncentrálni a szükséges 
személyi és tárgyi erőfor-
rásokat. 

A kaposvári Sürgőssé-
gi Betegellátó Centrum 
2014 novemberében nyi-
totta meg kapuit, a Du-
nántúlon elsőként és or-
szágosan is az elsők között. Közel 
3 milliárd forint fejlesztést hajtottak 
végre állami támogatásból és uniós 
forrásokból, melynek köszönhetően 
megvalósult maga a centrum, fel-

A Városüzemeltetés 2019 első hó-
napjában is koncentrált Fonyód egész 
területének tisztántartására, hulla-
dékgyűjtésre, valamint a sétányok és - 
a télen is népszerű - túra- és sétaútvo-
nalak mentén elvégzendő feladatokra 
összpontosított.

Aktuális ebben az időszakban is a 
csapadékvíz elvezetésére szolgáló ár-
kok és átereszek tisztántartása, janu-
árban a Bartók Béla utcában, József 
utcában, és a Piacnál lévő árkokat és 
vízelvezetőket tették rendbe munka-
társaink.

Megérkezett a fagyos, csapadékos 
időjárás, ennek figyelembevételével 
folyamatos a szociálisan rászorul-
tak számára megállapított segélyfa 
kiszállítása. Ezzel párhuzamosan a 
síkosság mentesítő anyag tárolásá-
ra alkalmas kalodákat is felügyeljük, 
feltöltjük és kijuttatjuk az útszóró 
anyagot, ha az időjárás olyan körül-
ményeket teremt. Természetesen ha-
vazás alkalmával a lehető leghama-

szerelték, fejlesztették, és helikop-
ter leszállóhelyet is kialakítottak. 

Úgynevezett triázs-rendszert 
alakítottak ki, amely a beérkező be-
tegek számára biztosítja az esély-
egyenlőséget, szigorú szakmai 
alapokon nyugvó, protokoll szerinti 
osztályozást jelent. Ez az egységes 

sürgősségi rendszer meghatározó 
elve a kórház betegellátásának, 
ami nem mentes a várakozási idő-
től, viszont kiiktatja azt az életve-
szélyes, vagy súlyos eseteknél.

Másfél évtizedes tapasztalat az, 
hogy a Sürgősségi Centrumba érke-
ző betegek legalább egyharmadának 
sokszor többhetes panasza van, nem 
sürgősségi, hanem háziorvosi ellátá-
sára, vagy valamelyik járóbeteg-szak-
rendelésre volna szüksége.

2018. végén hatályba lépett egy 
új, sürgősségi jogszabály, 
ami alapján az ellátó szer-
vezetet és a működést to-
vább fejlesztették. A már 
említett triázs-rendszer 
alapján osztályozzák a be-
érkező betegeket, akiket 
utána folyamatosan nyo-
mon követnek, illetve tá-
jékoztatnak erre szakoso-
dott diszpécser kollégák. 

A cél továbbra is az 
ellátás színvonalának és 

szakmaiságának megtartása, illetve a 
betegek igényeihez történő alkalmaz-
kodás.

	 	 Dr.	Moizs	Mariann
  főigazgató

rabb megkezdtük a hó eltakarítását 
az utakról. 

Januárban az E.ON munkatársai 
folytatták a magasfeszültségű ve-
zetékeket veszélyeztető fák, bokrok 
visszavágását. Ezeket a gallyakat 

munkatársaink elszállítják a telephe-
lyünkre, valamint Fonyód beteg, öreg 
fáit, ágait levágták és szintén telep-
helyünkre szállították. 

	 	 					Kristóf	Györgyné
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A 2018-as évben a Vízisport Köz-
pont szolgáltatás és eszközfejlesztése 
nem csak az új vitorlásokkal bővült.

Egy komplett vízitúrára szakosodott 
cég eszközeit vásárolták meg, amely 
nagyban hozzájárult a tavalyi évben 
a Kajak Kenu programjaik magasabb 
színvonalához.

Ám az idei év-
ben megkezdődik egy 
„Víziturisztikai célú há-
lózat, az ahhoz tartozó 
vízitúra megállóhelyek 
és víziturisztikai célú 
eszközök fenntartásá-
ról és üzemeltetésről” 
(GINOP-7.1.2-15 kód-
számú, Aktív turisztikai 
hálózatok infrastruktúrá-
jának fejlesztése) szóló fejlesztés 
a Fonyód Város Önkormányzata, 
valamit a Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetség konzorciumának köszönhe-
tően. A munkák és a projekt előké-
szítésében a VAGABUND Vitorlás 

Ismét várja a BÚI Félmaraton és 
Minimaraton a futás szerelmeseit vá-
rosunkban. Az immár hagyománnyá 
vált rendezvényen évről évre nagyobb 
létszámban vesznek részt a verseny-
zők és amatőr futók. Az idei évben a 
versenyközpont a Dísz téren lesz, a 
távok során pedig Fonyód legszebb 
helyeit érintik a futók. 

A versenyen a távokat egyéni és 
csapat kategóriában is teljesíthetik a 
versenyzők.

Fonyód várossá válásának 30-ik 
évfordulója alkalmából, Fonyód Vá-
ros Önkormányzata átvállalja minden 
30 év alatti fonyódi lakos nevezését, 
az április 6-án, szombatra szervezett 
félmaraton és minimaraton versenyre.

Tovább bővül a Vízisport Központ Fonyódon

Balatoni Úszóiskola Félmaraton és Minimaraton

Sportegyesület is részt vett, hiszen 
immár 3. éve aktív tagjai a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetségnek is.

A kivitelező a terület átvételével 
kezdte meg a fejlesztést 2019. január 
30-án. Beruházás befejezési határideje 
2019. április 30.

A fejlesztéshez kapcsolódó esz-
közpark már a Szövetség rendelke-
zésére áll, amint a kivitelezés a végé-
hez ér, az eszközök is megérkeznek 
Fonyódra. A tavaszi időszakban 
programsorozattal indul az új eszkö-

zök bemutatása, melyek között sze-
repel sárkányhajó, kajak, kenu, SUP 
és ezen eszközök különböző típusai, 
amik egy közel 100 m2-es csarnok-
ban kapnak majd helyet.

„A minőségi turizmust nemcsak a 
szóban forgó fejlesztések, de a minisz-

térium és az MKKSZ má-
sik közös projektje, a vízi 
megállóhelyek minősítését 
szolgáló lapátos védjegy-
rendszer is jól szolgálja. A 
tervezett fejlesztésekkel 
hazánk egyik legsikeresebb 
sportágának tudjuk közö-
sen erősíteni a tömegbá-
zisát, ami bizonyára a ver-
senysport szakembereinek, 
elsősorban az edzőknek 

is jó hír. A kajak-kenu népszerűsítésé-
vel ráadásul további fontos társadalmi 
célok érhetők el, pl. az edzettség és az 
egészséges életmód népszerűsítése, 
gyönyörű tájaink megismertetése.” - 
fejtette ki Dr. Ruszinkó Ádám.

Minden 30 év alatti fonyódi futó 
jelentkezhet Erdei Barnabásnál: 06-
20/944-0974!

Természetesen többféle távon in-
dulhatnak a vállalkozó szellemű sport-
kedvelők, ki - ki a saját edzettségi álla-
potához mérten 21 km (3 kör), 14 km 
(2 kör), és 7 km (1 kör), gyermekeknek 
(14 év alatt) 4 km (1 kör) választható. 
A 21 km-es táv 2 és 3 fős, a 14 km-
es táv 2 fős csapatban is teljesíthető, 
váltózóna a versenyközpontban kerül 
kialakításra, váltás a chipes váltóbot 
átadásával történik.

Április 6-án már reggel 7.30-tól ki-
nyit a versenyiroda, a rajt pedig 11 óra-
kor lesz.

Az útvonal az alábbi lesz: Hunyadi 
u. - Szent István u. - József u. - Temp-
lom u. - Fő u. - József u. - Szent István 
u. - Dísz tér - vasúti aluljáró - Fürdő u. 
- Móló - Vígadó tér - Fürdő utca - vasúti 
aluljáró - Dísz tér - Hunyadi u. 

További részletes információ:
Tel.: +36 70 / 674 7447

E-mail.: felmaraton@bui.hu
https://felmaraton.bui.hu/
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Nagy sikerrel zárult a kolbászfesztivál
A környék egyik legnagyobb gasztro-

nómiai eseménye immár 10. alkalom-
mal került megrendezésre Fonyódon a 
Zákányi Kálmán Sportcsarnokban és 
környékén. A város 2019-ben várossá 
alapításának 30. évfordulóját is ünnepli, 
így e két szám volt a hétvége meghatá-
rozója. Már az első naptól megtekinthe-
tők voltak a fonyódi gyerekek határtalan 
kreativitását bemutató, kolbászból ösz-
szeállított alkotások. A február 8-10-ig 
tartó programsorozatot pénteken Hid-
végi József Fonyód polgármestere, il-
letve Móring József Attila országgyű-
lési képviselő köszöntője nyitotta meg. 
Somogy megyében a 30-as szám Fo-
nyód mellett Tab, illetve Csurgó város-
sá nyilvánításának jubileuma is. Így e 
két település polgármestere és csapata 
is aktívan részt vett a programokon.

Pénteken Bede Róbert, mestersza-
kács Jótékonysági kolbásztöltésre 
invitálta a közönséget, mely a LáriFári 
Alapítványt hivatott támogatni. Csapa-
tával egy jó hangulatú órával ajándé-
kozták meg az ide látogatókat.

Estétől teltházas koncertek soka-
sága kezdődött. A sportcsarnokban a 
Republic zenekar, a Delta és DJ. Náksi 
fokozta az amúgy is jó hangulatot.

Szombaton tovább folytatódott a 
gasztronómiai és kulturális rendezvény. 
A Kolbásztöltő verseny megnyitója köz-
ben a 32 résztvevő csapat ízlésesen 
feldíszített asztalai már várták az ide 
látogató fesztiválozókat, akiket minden-
féle kulináris finomsággal kínáltak a nap 
folyamán a versenyző csapatok. A jubi-
leumi eseményre Érsekújvár polgármes-
tere is meghívást kapott, hiszen a fesz-
tivál ötlete a szlovák testvértelepüléstől 

származik. Klein Ottokár, Érsekújvár 
polgármestere csodálatos előadással 
is készült a jelenlévőknek. Délelőtt helyi 
és környékbeli néptánc egyesületek fel-
lépését tekinthették meg az érdeklődők, 
miközben a csarnokban felállított stan-
doknál már javában tartott a kolbászok 
készítése. Minden versenyző csapat tar-
togatott meglepetést a zsűri számára. A 
Dió Banda, Fáraó, Krisz Rudi, Desperado 
koncertje közben zajlott a verseny 
és a kóstoltatás. Késő délutántól DJ. 
Dominique fellépése ismét felpörgette a 
közönséget. Az eredményhirdetés után 
a Kolbászok éjszakája vette kezdetét: 
Peat Jr. & Fernando@Sheela, UFO, TNT, 
BanDJ, és egy igazi világsztár: Master 
Blaster is elfogadta 
a szervezők meghí-
vását. Egytől-egyig 
teltházas koncertek-
kel melegítették fel 
a februári hidegben 
a bulizni vágyókat.

A fesztivál har-
madik napja a Ba-
latoni Települések 
Kolbásztöltő Baj-
nokságával kezdő-
dött. A 15 verseny-
ző csapat ezen a 
napon is helyi kuli-
náris finomságokat 
kínált a látogatók-
nak. Ekkor készült 
el a 30 méter hosz-
szú kolbászból 
kialakított 30-as 
szám is, melyet a 
három jubiláló vá-
ros polgármestere 

készített el, tekintettel a jeles évfordu-
lóra.

Délután a Chili zenekar, majd Vas-
tag Csaba koncertjére ismét megtelt a 
Sportcsarnok.

Összességében elmondható, hogy 
megéri a téli Balatonon is egész hét-
végét átölelő rendezvényt szervezni. 
A X. Fonyódi Kolbászfesztivál mind-
három napján kulináris és kulturális 
rendezvények sokaságát kínálta a 
legkisebbektől az idősebbekig min-
den generáció számára.

A támogatók jóvoltából a nyertes 
csapatokon kívül, mindenki ajándék-
ban részesült. 

   Kőszegi	Zsu
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Épül a sportcsarnok

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! -

02.18. Hétfő Karfiolleves
„A” Vagdalt szelet zöldborsófőzelékkel
„B” Tavaszi sertésragu párolt rizzsel

02.19. Kedd Zellerleves
„A” Rakott karfiol

„B” Paprikás burgonya, savanyúság

02.20 Szerda Almaleves
„A” Budapest szelet, krokettel

„B” Natúr pulykamell csőben sült zöldséggel

02.21. Csütörtök Csontleves
„A” Eszterházi tokány párolt rizzsel,

„B” Sertéspörkölt burgonyafőzelékkel

02.22. Péntek Gulyás Leves
Mákos guba, alma

02.25 Hétfő Kertészleves
„A” Bakonyi harcsapaprikás penne tésztával

„B” Csirkepörkölt galuskával

02.26. Kedd Reszelttésztaleves
„A” Olaszos pulykaragu zöldséges bulgurral

„B” Burgonyafőzelék sült debrecenivel

02.27. Szerda Hagymaleves
„A” Hawai pulykamell rizzsel

„B” Zöldborsós szelet párolt rizzsel

02.28. Csütörtök Daragaluskaleves
„A” Paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával

„B” Bolognai spagetti

03.01. Péntek Töltött káposzta
Pogácsa

03.04. Hétfő Fejtettbab leves
„A” Csikós tokány tarhonyával

„B” Rakott karfiol

03.05. Kedd Olasz zöldségleves
„A” Csirkemájrizottó

„B” Csülökpörkölt főtt burgonyával

03.06. Szerda Paradicsomleves
„A” Töltött csirkecomb petrezselymes burgonyával
„B” Sertéssült tört burgonyával, párolt káposztával

03.07. Csütörtök Zellerleves
„A” Majorannás apróhús finomfőzelékkel

„B” Stefánia vagdalt burgonyapürével, csemege uborka

03.08. Péntek Lencsegulyás
Kakaós csiga, gyümölcs

03.11. Hétfő Karfiolleves
„A” Pincepörkölt, savanyúság

„B” Chilis bab párolt rizzsel

03.12. Kedd Magyaros burgonyaleves
„A” Zöldborsófőzelék sült virslivel

„B” Hentes tokány tarhonyával

03.13. Szerda Meggyleves
„A” Rántott halfilé párolt rizzsel, tartármártás

„B” Rántott sajt párolt rizs, tartármártás

03.14. Csütörtök Zöldborsóleves
„A” Bolognai spagetti

„B” Gombapaprikás galuskával

03.15. Péntek
ZÁRVA

750 Ft

A városvezetés sportkoncepciójá-
nak megfelelően épül az új sportcsar-
nok.
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Extra száraz bőr ápolása télen, argánolajos 
Phyt’s kezeléssel

Ahogy a nyárnak, úgy 
a télnek is megvannak 
a maga bőrápolási sza-
bályai. 

Más anyagokra, más 
ápolásra van szüksége 
a bőrnek a szélsőséges 
időjárás és hőmérsék-
let következtében, mert 
kipirosodik és veszít a 
puhaságából, hidratált-
ságából, feszül, hámla-
ni kezd. Hideg, szeles 
időben extra adag zsír-
ra és nedvességre van 
szüksége, hogy a telet 
károsodás nélkül vészelje át.

Ha nagyon száraz, és érzékeny a 
bőröd, a Le Soin Phyt’ssima kezelést 
ajánljuk Neked.

Allergiára hajlamos, érzékeny bőr-
re a legmegfelelőbb választás. A ke-
zelés fő hatóanyagai az argánfaolaj, 
a kendermagolaj, a levendula és a ró-
zsafa, melyek kimondottan táplálják 
a száraz bőrt.

A kezelés gyengéd letisztítást, 
argánfa és kendermagolajos Lympho-
Energetique masszázst, pakolást és 
egész napos hidratálást tartalmaz. 
Síelés ideje alatt kifejezetten ajánljuk.

Az eredmény pedig magáért beszél, 
bőröd azonnal megnyugszik, újjáépül, 
puha, táplált, revitalizált lesz.

A kezelés ára: 16.900 Ft. A legha-
tékonyabb eredmény eléréséért ajánl-

juk kúra formában, heti 
egy kezelés hat héten 
keresztül. 6 kezelés egy 
összegben történő fize-
tése esetén 15% ked-
vezményt adunk. 

A kezelés hatásának 
fokozására otthoni ki-
egészítő termékeket is 
kínálunk, amelyet sze-
mélyre szólóan, a bőr-
típusnak megfelelően 
állítunk össze.

Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt 
szépségszalonunkban, 

akár csak egy ingyenes, személyes ta-
nácsadásra is.

Bővebb információ és
bejelentkezés:

Dermisz Kozmetika
Fonyód, Ady Endre u. 7.

Tel: 06 30 267 9371, 
dermiszkozmetika.hu
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Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Mátyás Király Gimnázium

Múzeum

Múzeum

Vigadó tér

Vigadó tér

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ
könyvtár

FONYÓDI
PROGRAMOK

Február 25-től március 29-ig.

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Február 25. hétfő

17 óra 

Február 26. kedd
17 óra 

Március 1. péntek
17 óra 

Március 3. vasárnap
14 óra 

Március 8. péntek
19 óra 

Március 10. vasárnap
14 óra 

Március 20. szerda
18 óra 

Március 29. péntek
14 óra 

Március 29. péntek
18 óra

Március 21-22.
csütörtök, péntek 

Március 15. péntek
17 óra 

Március 9. szombat
18 óra 

Március 6. szerda
18 óra 

Március 2. szombat
15 óra 

Február 27. szerda 
17 óra 

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja: Rózsásné Kubányi 
Andrea „Katedra, kréta, vöröscsillag” című előadása

Ökumenikus Kulturális Estek: Győri Virág a Family Magazin
főszerkesztőjének előadása párkapcsolatról és családról

Rudán Joe akusztikus koncertje
(Belépőjegy elővételben: 1.500,- Ft; a helyszínen: 2.000,- Ft)

Polyák Rita és Szelle Szilárd „Engedd, hogy így legyen”
című nőnapi műsor

Fonyódi Nőnap: Nőnek lenni jó! Belépőjegy: 1000 Ft.-
(Részletes program az újság hátoldalán olvasható)

„Gombajó világ” természettudományi vándorkiállítás
megnyitója

Olvasókör (bővebb információ a 16. oldalon)

„Fonyód 30” rendezvénysorozat ünnepi megnyitója
Varga István könyvtáros előadása a várossá válás folyamatáról, vers - visszaemlékezés 

Sirály Art tavaszi tárlatának kiállításmegnyitója

Fonyódi Télbúcsúztató- Gólyalábas előadás, tűzzsonglőr be-
mutató, kiszebáb égetés, táncház, zsíros kenyér party

Nemzeti Ünnep

Kurbucz Zsuzsanna festőművész kiállításának megnyitója

Soltész Rezső énekes, zeneszerző, szövegíró
közönségtalálkozója

SPURI Balaton Szupermaraton (csütörtök délután befutó, péntek délelőtt 
10.30-kor rajt a Vigadó téri parkolóból, további információ: www.futanet.hu)

Simon Dorottya zongoraművész koncertje

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.);
Mátyás Király Gimnázium (Hunyadi J. u. 3.); Városi Kulturális Központ (Ady Endre u. 17.);
Vigadó tér
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Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Mátyás Király Gimnázium

Múzeum

Múzeum

Vigadó tér

Vigadó tér

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Katolikus miserend
Plébániatemplom:

első péntekenként 17 óra,
vasárnap 11 és 17 óra

Szent István kápolna:
vasárnap 9:15 óra

Nagyboldogasszony kápolna:
május első vasárnapjától

Szent Anna kápolna:
május első szombatjától

Szent József családos misék:
Minden hónap második vasárnapján 17 

órakor a plébániatemplomban.

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

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

• február 17. vasárnap 9:30 istentisztelet
• március 3. vasárnap  9:30 úrvacsorás isten-
tisztelet
• március 17. vasárnap 9:30 istentisztelet
• a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóra

2019. március 13-án, szerdán 16 órakor Visnyei 
Károlyéknál Tabán u.30.                                                                  

HELYSZÍNVÁLTOZÁS!
 

Ökumenikus Kulturális Estek
a Fonyódi Kulturális Köpontban

2019. február 26-án, kedden 17 órakor
Győri Virág a Family  magazin főszerkesztője tart 

előadást a párkapcsolatról és a családról.

Református Istentiszteletek
rendje

• március 3. Gyertek örüljünk!
• március 10. Testi tünetek, lelki gyökerek! - 
Jn 6,25-34
• március 17. Úgy szeretlek, majd megeszlek! 
Jn 6,41-51
• március 31. A láthatatlan írás - Jn 8,1-11 
(úrvacsorás)
• április 7. Gyertek, beszélgessünk!

Kéthetente DÉLELŐTT fél 10-től
házi bibliaóra:

• február 28. Mikes utca 10.
• március 14. Mező utca 5.

Vasárnaponként 11 órától istentisztelet

Hetente csütörtökönként 17 órától imaközösség, 
majd 18 órától bibliaóra az Apostolok Cselekedeteit 
elemezve, az első gyülekezet életét és a Szentlélek 

munkáit kutatva 18 órától a FOKI-ban.

Tisztelt Olvasóink!
A 2019. február 6-án megtartott Közmeg-

hallgatás, valamint a 2019. február 7-i Kép-
viselő - testületi ülés felvétele teljes egé-

szében megtekinthető a Fonyód Televízióban 
és a Fonyód Média Kft. youtube csatornáján 
(www.youtube.com/fonyodmedia)!  
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• Március 13: Szőlősgyörökben 
konferencia a Szőlősgyöröki Csata 
emlékére. 

• Április 14:  Bakay Kornél előadá-
sa. Kirándulás  Szólád- Nezde hegyre.

• Május 3:  A  gimnázium ballagási 
ünnepsége.

• Június:  Várdán a  Szász Endre 
Kastélymúzeum megtekintése.

• Július: Fonyódi séta.
• Augusztus: Főzés a Gimnázium 

Vízitelepén. 

A Szociális Központ hírei

A Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak hírei 

Az elnökség nevében köszönöm 
mindazoknak, akik segítették  mun-
kánkat a tagdíj befizetésével, anyagi,  
szervezési és egyéb támogatással,  
kiállítási, családtörténeti anyaggal, 
az SZJA 1%-ának felajánlásával és 
főként a személyes jelenlétükkel. Kö-
szönöm a jelentős anyagi támogatást 
Máté Jánosnénak, Pauza Lászlónak,  
Hartner Jánosnénak!  Számlaszá-
munk: 11743095-20011820.  E-mail: 
fonyodi.oregdiakok@gmail.com.

Kérjük, támogassa egyesületünket 
adója 1 %- ával,   hogy segíteni tudjuk 
a gimnázium tehetséges tanulóit! Kö-
szönjük!  Adószámunk: 18778232-1-14. 

Tervezett programjaink: 
• Január 8: Országos Széchényi 

Könyvtár: A Corvina- kiállítás megte-
kintése.

• Február 22:   Mátyás nap a gim-
náziumban. 

Ünnepi közgyűlés az egyesület  
megalakulásának 15. évfordulója al-
kalmából. 

A „Nappaliban” ez évtől minden név- 
és születésnapot megünnepelünk, így 
januárban születésnapja alkalmából 
köszöntöttük Magdit, névnapja alkal-
mából pedig Piroska nénit. Természe-
tesen nem múlt el a hónap program 
nélkül, hiszen megrendezésre került 
a „Pótszilveszter”. Február hónapban 
farsangolni fogunk, házon belül és 
kívül, ahogy azt az elmúlt évek során 
tettük.

Nagy örömünkre szolgál, hogy min-
dig érkezik hozzánk új tag. Továbbra 
is sok szeretettel várunk mindenkit!

A Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
lat továbbra is várja a tisztelt lakos-
ság által felajánlott ruhákat, egyéb, 
a hétköznapokban nélkülözhetetlen 
eszközöket, tárgyakat. Az utóbbi idő-
szak tapasztalatai szerint a higiéni-
ás felszerelések (tusfürdő, szappan, 
sampon, fogrém, törölköző) biztosí-

• Szeptember: Badacsonyba hajó-
zunk,  szüreti felvonulás.

• Október:  Séta a  Budai Arboré-
tumban. (Bp, Villányi út).

• November: „Öreg- és Ifjú diákok 
kiállítása”. 

• December: Évzáró összejövetel.

Nagy szomorúsággal búcsúzunk 
szeretett tanárunktól, egyesületünk 
tiszteletbeli tagjától: Göndöcz István-
tól. Emlékét megőrizzük!

Emlékezés	az	eltávozottakra

tása okoz nehézséget. Ruha adomá-
nyok terén elsősorban alsóruházattal 
és meleg holmikkal tudnak segíteni a 
rászorulókon. Adományaikat az intéz-
mény nyitvatartási idejében tudják a 
kollégák átvenni (hétfőtől csütörtö-
kig 8.00-16.00 óra között, pénteken 

8.00-14.00 óra között). Segítő szán-
dékukat előre is nagyon köszönjük. A 
Szolgálat soron következő ruhabör-
zéjének időpontja: 2019. március 6. 
(szerda) 10.00-12.00 óra között.

     
    F.A.
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A bölcsőde intézményegysége 
jelenti, az új évvel folytatódik meg-
kezdett nevelési évünk, gyermekeink 
a megszokott nyugalomban, szere-
tetben élik nálunk mindennapjaikat. 
Szinte észrevétlenül fejlődnek, hogy 
mire az óvoda hívó szava elér hozzá-
juk, készen álljanak az ovis életre.

A 2018-19-es nevelési év kezdeté-
vel folyamatosan érkeztek hozzánk az 
új gyermekek, hogy a beszoktatás fo-
lyamata után egy igazi kis közösség-
hez tartozzanak.

Ahogy közeledtek az ünnepek, a 
bölcsőde lakóit is átjárta a várakozás 
szelleme: először a Mikulás érkezé-
sét, majd a Karácsonyt várták egyre 
izgatottabban. A korosztály számára 
megfelelő, csendes, nyugodt, ben-
sőséges ünneplést terveztünk, mint 
mindig. 

A „szokott időben” meg is érkezett 
hozzánk a Mikulás, bőséges cso-
magokkal, amit Fonyód Város Ön-
kormányzatának, a Fonyód Konyha 
Kft.-nek és kisgyermeknevelőiknek 
köszönhettek a gyerekek. Karácso-
nyunk kicsit másképp alakult a min-
ket is érintő felújítási munkálatok 
okán, de az ünnepi hangulatot azt 
gondolom, sikerült megvalósítani, a 
„csoda” idén is megtörtént a bölcsőde 
falai között. A Szociális Központ se-
gítségével az „ovis Karácsonyt” is si-

Bölcsődei látkép
került meglátogatnunk. A feldíszített, 
a VÜSZ segítségével beszerzett – ki-
vételesen apróka, de annál bájosabb 
- karácsonyfánk alatt, jó néhány aján-
dék akadt a kíváncsi kezek számára, 
amit Fonyód Város Önkormányzatá-

nak, a bölcsődés szülőknek, illetve 
a Lions Klubnak köszönhettünk. Az 
utóbbi felajánlást kolléganőm szemé-
lyesen köszönte meg a helyszínen a 
játékok átvételekor, őszinte örömmel. 
A várt, hivatalos köszönet ugyan nem 
valósult meg, alapvetően a bölcsődei 
karácsonyok jellege miatt, de itt és 
most, a gyerekekről készített fotókkal 
illusztráljuk és egyben köszönjük meg 
tisztelettel a játékokat, az adomá-
nyozóknak. A fotókat kérésre, ha mó-
dunkban áll, természetesen szívesen 
bocsájtjuk a rendelkezésükre.

A téli szünetet gyermek és felnőtt 
egyaránt várta már, ami el is érkezett 

és remélhetőleg mindenkinek boldog-
ságban, egészségben telt.

Januárban szeretettel vártuk kis 
lakóinkat és együtt, kipihenten vág-
tunk bele az új évbe. Sorban az első 
bölcsis érdekesség a Farsang lesz, 
ami mindig üde foltja az évnek. A 
rengeteg szebbnél - szebb jelmez 
még a legszomorúbb arcokra is mo-
solyt csal. Aztán nagy lelkesedéssel 
fogjuk várni a gyerekekkel a Nyuszi 
érkezését, majd az igazán bensősé-
ges Anyák napja következik. Ekkor a 
gyerekek saját munkáikkal ajándékoz-
zák meg édesanyjukat. A dupla Gyer-
meknapunk után, a bölcsődei évzáró 
ünnepségünkkel fejezzük be az idei 
nevelési év programjainak sorát. El-
búcsúzunk minden, az ősszel óvodá-
ba induló bölcsistől, majd egy rövid 
nyári szünet után elindul a következő 
új, bölcsődei nevelési év.

Végezetül, a címben említett lát-
képet igaz nagy vonalakban, de talán 
sikerült megjeleníteni itt, az újság ha-
sábjain, apró betekintést adva a böl-
csődés gyermekek mindennapjaiba 
annak tudatában, hogy a 0-3 éves kor-
osztály legtöbb programja a szakmai 
elvárásoknak megfelelően zárt körűen 
zajlik.

  Tisztelettel:
	 	 Heidinger	Zsoltné	
	 	 Ari	Edina	

A Mátyás Király Gimnázium hírei
2019.01.11-én tartottuk a hagyo-

mányos szalagavató ünnepélyünket, 
ahol a végzős diákok szalagjait az 
osztályfőnökök tűzték fel: a 12. a osz-

Sokan	várakoztak	a	felvételi	vizsgára	a	Gimnáziumban

tályban Bognárné Huzsvai Cecília, a 
12. b osztályban Bors Éva és a 12. c 
osztályban Kereskai Zita.

A leendő 9. osztályosok 2019. ja-
nuár 19-én írták 
meg felvételi 
dolgozataikat. 
Magyar nyelvből 
és matematiká-
ból mérhették 
össze tudásu-
kat. A következő 
tanévben a ha-
gyományos ta-
gozati struktúra 
ismét bővül a 
nyelvi előkészí-
tővel (angol és 

német nyelvből). 
A Magyar Kultúra Napján a 9. b 

osztályos diákok Kalászné Perényi 
Nóra és Mátrainé Janity Zita vezeté-
sével tartották meg az iskolai ünnepi 
megemlékezést.

Nemes Dominik 11. d osztályos 
diákunk vizuális kultúra tárgyból az 
Országos Középiskolai Tanulmányi 
Verseny középdöntőjébe jutott. Taná-
ra: Lengyel Zsüliett.

A leány kézilabda csapat országos 
diákolimpiai bajnok lett. A döntőt Sze-
geden tartották. A csapatot Bors Éva 
és Lehel László segítette. Gratulálunk 
az iskolatörténeti jelentőségű győze-
lemhez.

	 	 						Bántó	Zsuzsanna
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LIONS hírek
Megtartottuk 2019. első taggyűlé-

sünket. Most a másik adomány gyűjtő 
tevékenységünk volt a fő téma, még-
pedig a hagyományos „Jótékonysági 
Bál”. Mindenki beszámolt, hogy az 
ezzel kapcsolatos vállalásait milyen 
hatékonysággal végezte el. Egy kicsit 
szkeptikusak voltunk a résztvevők te-
kintetében, de minden jó, ha a vége jó, 
és nagyon jó is lett.

Köszönet a tombola felajánláso-
kért, a pénzbeli adományokért, a fi-
nom vacsoráért, a kitűnő hangulatért 
amihez a FŐNIX zenekar nagyban 
hozzájárult.

Bálunkat megtisztelte dr. Chrabák 
László a Magyarországi LIONS Clu-
bok Szövetségének Kormányzója, és 
felesége, valamint Régió elnökünk dr. 
Fehér Jánosné és férje.

Bálunk egyik kedves eseménye 
volt, hogy új tagot avathattunk Sle-
zák János személyében. Igaz Ő már 
régebb óta hozzánk tartozik, de most 
hivatalossá is tettük.

A bál alkalmával Kormányzó úr el-
ismerő okleveleket adott át tagjaink 
munkájának elismerésére: Buni Attilá-
né, Buni Attila, Kovács Tiborné, Péterdi 
Gabriella, Pintácsiné Ökrös Ágota ré-

A fonyódi LIONS Club tagsága 
szeretné megköszönni azok tá-
mogatását, akik hozzájárultak a 
Jótékonysági Bálunk sikeréhez: a 
Halker Kft.-nek a vacsora alapanya-
gát, a Zöldkert vendéglőnek a szé-
keket, a Pilsner Bt-nek, Turisztikai 
Egyesületnek, a Kulturális Központ-
nak az asztalokat, a Mátyá Király 

Gimnáziumnak a  helyet, Lengyel 
Tímeának, hogy mindezt gyönyörű-
en feldíszítette. A Fonyódi Ásvány-
víz Kft. a vizet adta, a Fábián Pék-
ség a pogácsát, a Fonyód Konyha 
Kft. pedig a finom vacsorát főzte.

Reméljük jövőre is lesz módjuk 
segíteni a rendezvényünket.

szére. Fábián Lászlóné Kormányzói 
Emlékérmet kapott.

A mellékelt képen lelkes kis csapa-

tunk, és vendégeink.

	 	 						Fábián	Lászlóné

Az ország legjobb szakközépiskolái között a
Bacsák a Nők Lapja Iskolaválasztó mellékletében

A Nők Lapja 2019. január 23-án meg-
jelent legfrissebb száma közli a hetilap 
hagyományos Iskolaválasztó mellék-
letét. Az oktatáskutató szakemberek 
által készített melléklet gimnáziumi, 
szakgimnáziumi és szakközépiskolai 
listákat is tartalmaz.

Nagy örömünkre a szakközépiskolai 
komplex kategóriában a Siófoki SZC 
Bacsák György Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája - egyetlen somogyi 
oktatási intézményként - az előkelő or-
szágos hetedik helyen végzett.

Lannert Judit oktatáskutató az Is-
kolaválasztó mellékletben megjelent 
Mitől jó egy iskola a 21. százaban? c. 
cikkében a listák összeállításánál figye-
lembe vett szempontokról értekezve így 
zárja írását:

„Éppen ezért az érettségi és kompe-

tenciamérési eredmények matematikára 
és szövegértésre szorítkozó abszolút 
értékeit felhasználó rangsorok mellett 
talán még fontosabbak lehetnek a hoz-
záadott értéket mutató rangsorok, ahol 
nem a teljesítmény szintje az érde-
kes, hanem a fejlődés mértéke. Vagy a 
komplex rangsorok, ahol mindezek mel-
lett még az olyan, az iskolai klímát köz-
vetetten mutató adatokat is figyelembe 
vettük, mint a lemorzsolódási, hiányzási, 
évismétlési számok. (lásd középiskolák 
listái).	Abban	az	iskolában,	ahol	nagy	a	
fejlesztési	potenciál,	és	a	gyerekek	szí-
vesen	járnak	oda,	ott	valamit	megértet-
tek	a	21.	századi	világ	kihívásaiból,	és	
az	egyéni	tehetséggondozás	helyett	az	
érzelmi	 és	 közösségi	 nevelésre	 helye-
zik	a	hangsúlyt.”

	 	 											Horváth	Péter
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65 éves a Fonyódi Sporthorgász Egyesület

„Van-e ereje az olvasásnak és az
élő szónak a digitalizált
környezetünkben?”

A nagy múltú Fonyódi Sporthor-
gász Egyesület 1954-ben alakult Tő-
zeg Üzemi Horgászegyesület néven. 
Körülbelül másfél - két évig nevezték 
így, később már a ma ismert elneve-
zést kapta. 

Az Egyesület taglétszáma 2018-
ban 541 fő volt, ebből 350 
férfi taggal. Nem csak fo-
nyódi lakosok, hanem az or-
szág minden részéről, sőt, 
külföldről is vannak részt-
vevői az egyesületnek, így 
például Svájcból, Ausztriá-
ból, Németországból, illetve 
még Amerikából is.

Szőllősi József az Egye-
sület jelenlegi elnöke 1961-
ben csatlakozott, eleinte 
gyerekekkel foglalkozott, mint ifjúsági 
felelős. 1977-ig Várhelyi Tibor volt az 
elnök, aki abban az évben hunyt el. 
Azóta Szőllősi József a regnáló elnök. 

A legutóbbi közgyűlésen 89 fő vett 
részt, ez alkalommal fogadták el az 
elnök beszámolóját, a 2018-as zár-
számadást, az idei költségvetést. A 
gazdasági vezető beszámolója is na-
pirendi pont volt, amelyet elfogadott a 
közgyűlés. Összesen 13-14 határozati 
javaslat született, melyet megvitatni 
való kérdések követtek. 

Természetesen szóba került, hogy 
a horgászengedélyek kiadásának 
módja megváltozott, de a várható 

haltelepítésekről is hallhattak a részt-
vevők. Az orvhalászat és az ellenőrzé-
sek szintén témát szolgáltattak. 

Az eseményt Hidvégi József Fo-
nyód polgármestere és Szári Zsolt, a 
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. vezérigazgatója is megtisztelte. 

A Keleti Bozótcsatorna legvégén, 
a csatorna keleti oldalán van egy 
horgásztanya az egyesület gondozá-
sában. Ezen a területen 13 darab, 10 
négyzetméternél valamivel nagyobb 
lakrész van, amit a horgászok bérel-
nek 4 évre, mindössze 50 méterre a 
víztől, ebből bevétele van az egyesü-
letnek. Ennek a területnek a karban-
tartása, takarítása közös programja a 
horgászoknak, ennek a napját ugyan-
csak a közgyűlés keretében jelölte ki 
a tagság. Ezen kívül alapszabály ha-
tározza meg, hogy a horgászegyesü-
let tagjainak a vízminőségére ügyelni 
kell, illetve, ha halpusztulást tapasz-

talnak, akkor azt jelentik és össze is 
szedik az elpusztult állományt. 

A tagságnak különösebb feltétele 
nincsen, természetesen a horgászat-
tól ne legyen eltiltva az a személy, aki 
csatlakozni szeretne. Aki még nem 
volt tag, annak vizsgáznia kell, attól 

fogva bármelyik egyesület-
nél válthat horgászenge-
délyt. 

„Óriási fejlődés van a ba-
latoni horgászat terén, külö-
nösen létszám tekintetében, 
és bőven van hal a tóban! A 
balatoni halászat teljesen 
megszűnt, szelektív halá-
szat sincs, ezért aztán főleg 
tavasszal, amikor melegszik 
a víz, akkor nagyon jól lehet 

fogni, ha valaki horgászik. Ami problé-
ma lehet, hogy főleg parti horgászatra 
nincs elég hely. A szabadstrandok te-
rületéről nappal nem lehet (van olyan, 
ahol már éjszaka sem), a mólóról nem 
lehet horgászni, a part pedig egyre 
jobban be van építve. A megoldás az 
lehet, ha építenek csónakkikötőket, 
ahol erre a lehetőség meg van. Az 
északi parton láthatunk erre példát.” - 
fogalmazott Szőllősi József.

A patinás Fonyódi Sporthorgász 
Egyesületről weboldalukról, a www.
fonyodisporthorgaszegyesulet.hu cí-
men tudhatnak meg többet. 

Kedves fonyódi lakosok!
A közelmúltban igényként merült 

fel, hogy teremtsünk lehetőséget egy 
könyvklub, vagy más néven olvasókör 
működéséhez, amihez mi, könyvtáro-
sok jó szívvel adjuk a nevünket.

Számtalan virtuális könyvblog, 
„könyv kibeszélő” csoport működik, 
mi úgy gondoljuk hogy a személyes 
találkozásaink alkalmával, családias 
hangulatban osszuk meg egymással 
egy-egy irodalmi élményünket!

Várjuk mindazokat akik szívesen 
beszélgetnek friss olvasásélménye-

ikről, akik tanácstalanok hogy mit 
olvassanak, akik szeretnének külön-
böző irodalmi műfajokkal megismer-
kedni, akik szívesen cserélnek köny-
veket....

Az olvasókör működése rajtunk 
múlik, ezért minden ötletet, javaslatot 
szívesen fogadunk!

Az első alkalom 2019. február 
27-én szerdán, du. 17 órakor lesz a 
Fonyódi Kulturális Központ Könyvtá-
rában.

Ha úgy érzi, az Ön számára is szim-
patikus az elképzelés, várjuk szeretettel!
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A média egyik arca: Jakupcsek Gabi

Rudán Joe akusztikus koncert

A Galéria legutóbbi sztárvendége 
nem szavalt, nem énekelt, csupán felka-
varó, szomorúsággal, felismerésekkel 
teli élethelyzetéről mesélt hosszasan a 
közönségnek.

Másnap figyeltem fel arra, hogy egy 
résztvevő a közösségi oldalon fotómeg-
osztása alá azt írta, hogy csodálatos él-
mény volt találkozni vele. Őszintén szól-

va ma sem tudom mire értette.
A műsorvezető olyan volt, mint 

amilyennek a képernyőn hosszú ideje 
megismertük: okos, karizmatikus sze-
mélyiség. Profi televíziós, akinek penge 
agya és nagy teherbírása van. Tehát 
sajnálom, hogy elmaradt az az egy - két 
jól irányzott jelző, mert máris több értel-
met kapott volna a kijelentése.

A magyar újságíró tévés karrierje 
Frei Tamással, Sváby Andrással, Fride-
rikusz Sándorral együtt indult. Minden 
műfajban kipróbálhatták magukat, ha 
volt egy jó ötletük és jól megcsinálták, 
képernyőre kerültek.

Jakupcsek előtte Párizsban tanult, a 
köztévé után a Danubiust választotta, 
szakmai kihívásként. Mindent megta-
nulhatott, amit tudni érdemes. 

Harminckét éve televíziózik, mások 
ennyi idősen vezetnek tévécsatornát...

Ő nem a magas hőfokon, hatvan 
szót ismételgető, variáló műsorvezető. 
Elemző, életünkről szóló, önirónikus 
párbeszédek irányítója. Témaérzékeny, 
értékközvetítő. Elbocsátása után to-
vábblépett, könyvet írt, ma pedig már 
egy másik csatornán vezet talk-showt.

Tetszett egyszerűen fogalmazott, 
mégis a lényeget megragadó gondolata:

„ A kultúrának ma már nem a televízi-
ózás a műfaja”

De jó, hogy én még emlékezhetek 
arra az időszakra, amikor ez egész 
másképp volt.

	 	 	 								Mellory

A Legenda az 55 éves jubileumi 
akusztikus turnéján Fonyódra is ellá-
togat! Egy valódi csemege a minőségi 
zene kedvelőinek! „1963. június 5-én szü-
letett Pécsett. Már középiskolás korában 
basszusgitározott illetve énekelt amatőr 
zenekarokban (Ewerrest, HGM, Morris, 
Singnál, Spirál, Jet, Candy, Alfa, Griff). 
1988-ban alakult Coda nevű zenekara, 
mely elsősorban régi feldolgozásokat 
játszott (pl.: Led Zeppelin, Deep Purple), 
de saját számokkal is rendelkezik, ez a 
zenekar azóta működik. 1990-ben ami-
kor a Pokolgép együttes énekest kere-
sett, akkor ajánlották őt Kukovecz Gábor-
nak és Pazdera Györgynek, a Pokolgép 
akkori tagjainak, akik lejöttek Pécsre egy 
Coda koncertre, ahogy meghallották a 
hangját rögtön elhívták a zenekarba ze-
nélni. Ő ment is, azzal a feltétellel, hogy 
a Coda zenekart semmiképpen nem 
akarja feladni, hiszen ez az ő hobbija. Eb-
ben az időben hívták énekesnek a Moby 
Dick együttesbe is, de azt nem vállalta. 
1997-2007 között a P. Mobil zenekarban 

is énekelt. Játszott az Atilla című rock-
operában. Szerepe van a minden nyáron 
megrendezett Rockmaraton fesztivál 
szervezésében is. 2008-tól 2013 végéig 
a Mobilmánia egyik énekese. 2009-ben 
Életmű Díjat kapott. 2010 januárjában 
megalapította a „Rudán Joe Akusztik” 
zenekarát. 2010. áprilisában Rudán Joe 
távozott a Pokolgép együttesből. 2011-
ben Erdélyben énekelt a „Csaba királyfi” 
rockoperában, melyben az egyik fősze-
replőt játszotta. 2013-ban megalakult 
az „ Atilla Fiai Társulat”, melynek alapító 
tagja. 2014-től a Dinamit zenekar tagja.”

Koncert:
2019. március 8. péntek, 19.00  

Helyszín:
Fonyódi Kulturális Központ

Belépő elővételben:
1.500.- Ft - Kapható 2019. február 

1-től a Fonyódi Turisztikai
Egyesület irodájában!

Helyszínen aznap: 2.000.- Ft
Az elővétel nagyon ajánlott! 

Jegyek csak korlátozott számban 
kaphatók!
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A 2018. év kiemelkedő eredményt 
hozott a Fonyód Városi Rádióamatőr 
Klub sportolóinak. A sportág orszá-
gos eredményeinek értékelése a 2018. 
december 8-án Budapesten rendezett 
díjkiosztó sportgálán történt. A verse-
nyek, bajnokságok országos dobogós 
helyezettjei vehették 
át itt az érmeket és 
kupákat ünnepélyes 
keretek között. A fo-
nyódi klub csapatai 
kiemelkedően szere-
peltek. 

Utánpótlás csa-
patunk az Országos 
Bajnokság IFI bajno-
ki címét és a Rádió-
zás Világnapja tisz-
teletére rendezett 
verseny első helye-
zését érdemelte ki. 

Felnőtt csapatunk a HA-DX nem-
zetközi versenyen második és az URH 
országos bajnokságon is második he-

Kazincbarcikán mérkőztek meg 
egymással az ország legjobb isko-
lai floorball csapatai. A diákolimpiai 
floorball bajnokságba összesen mint-
egy 707 csapat nevezett, s végül kö-
zülük került ki az országos döntő 96 
résztvevő csapata, közel 600 iskolás. 
A 6 fős iskolai csapatok 6 korcsoport-

Rádióamatőr sportolóink sikeres évet zártak

Fonyódi floorball sikerek

lyezést ért el. Az egyéni versenyszá-
mokban induló versenyzőink minden 
eddiginél több dobogós helyen végez-
tek a szövetség versenyein.

Eredményeiket ékesen igazoló ér-
mekkel és serlegekkel térhettek haza 
a díjkiosztó és a sportág 2018-as 

eredményeit értékelő 
gáláról. 

Emberi teljesítmé-
nyüket értékesebbé 
teszi, hogy sok tech-
nikai nehézséggel 
is meg kellett küz-
deniük. Sportágunk 
az eredményesség 
érdekében jelentős 
technikai feltétele-
ket kíván meg. Így az 
eredményekben a rá-
dióamatőr sportolók 

jelentős előkészítő és műszaki mun-
kája, anyagi ráfordítása is szerepet 
játszott. 

A fonyódi klub négy tagja részt vett 

a 2018. évi világbajnokságon szereplő 
Magyar Nemzeti Válogatottban. A ma-
gyar csapat a világ mezőnyének első 
negyedében végzett. Eredményeik 
alapján első osztályú minősített spor-
tolók lettek: Balogh Lajos, Kum János, 
Németh Zsolt és Pánczél Lajos.

A versenyeken kívül az utánpót-
lás nevelésben is aktív volt klubunk 
a múlt évben. Részt vállalt egy rá-
dióamatőr vizsgára felkészítő tábor 
szervezésében, amit a Magyar Rádió-
amatőr Szövetség budapesti székhá-
zában tartottak. Itt 9 fő 14 évesnél 
fiatalabb gyerek tanulhatott, akik 
az ország több megyéjéből érkez-
tek. Őket készítettük fel rádióama-
tőr vizsgára, és igyekeztünk a rádió 
sport iránti érdeklődésüket erősíteni.

Az ebben való közreműködésün-
ket a gálán köszönettel ismerte el a 
szövetség. Reméljük a most kezdődő 
év is szép sikereket fog hozni a klub 
sportolóinak.

              Kocsis Lajos

Diákolimpiai sikerek a Mátyás Király Gimnáziumban
A fonyódi Mátyás Király Gimná-

zium női kézilabdacsapata nyerte a 
Diákolimpiát, miután a döntőben le-
győzte a Mathiászt, míg a mathiászos 
fiúk ezüstéremmel zártak.

Mindhárom somogyi kézilabdacsa-
pat a döntőig menetelt az Országos 
Diákolimpia szegedi fináléjában. A nők 
között igazi NEKA-rangadót rendez-

tek, hiszen a balatonboglári Mathiász 
János Gimnázium, Szakgimnázium és 
Szakközépiskola és a fonyódi Mátyás 
Király Gimnázium is akadémistáinkkal 
állt fel. A találkozó 26-23-as fonyódi si-
kert hozott, a bogláriak pedig ezüstér-
mesek lettek. MKG (Fonyód) - Mathiász 
(Balatonboglár) 26-23 (15-11) 

(www.neka.hu)
A fonyódi játékosok edzői: Hajdu 

János, dr. Woth Péter, Kiss Szilárd, 
Siti Bea. Mellettük Bors Éva és Lehel 
László, gimnáziumunk testnevelő ta-
nárai patronálóként segítették őket a 
bajnokság idején. 

„Megtiszteltetés patronálóként 
együttműködni a kiváló, ifjú sporto-
lóinkkal. Jelenleg 41 NEKA-s tanítvá-

nyunk van, és ez a szám folyamatosam 
bővül, nagyon szeretnek Fonyódra járni 
iskolába. Az ország számos szegleté-
ből érkeztek, más-más osztályba jár-
nak. Az élsportolóknak az iskolapadban 
is teljesíteniük kell. Bors Éva tanárnővel 
az a feladatunk, hogy segítsük őket a 
gimnáziumi tanulmányaik során és di-
ákéletbe való beilleszkedésük koordiná-
lásában. Patronálóként a legfontosabb 
feladatunknak tartom, hogy ezeknek a 
gyerekeknek, akik az otthonuktól távol 
kell teljesíteniük - sokszor nagy nyomás 
alatt, sokszor a figyelem középpontjá-
ban - mentális segítséget is nyújtunk, 
mintegy pótszüleikként támogathatjuk 
őket kolléganőmmel.” - mondta el büsz-
keségeinkről Lehel László pedagógus. 

ban mérkőztek meg a „Magyarország 
diákolimpiai bajnoka” címért.

Fonyódot két csapat is képviselte 
a döntőben: 

- a 3. korcsoportos lányok az or-
szág 5. legjobb csapatát alkotják

- a 4. korcsoportos lányok pedig 7. 
helyezést értek el.
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APRÓHIRDETÉSEK
Fonyódi lakosoknak ingyenes FENG SHUI 
tanfolyamok indulnak februárban a Feng 
Shui Galériában (Fonyód, Szent István u. 82-
ben)! További információ: 06-30/957-1526-
os és a 06-85/560-257-es telefonon, vagy 
fengshuigaleria@t-online.hu e-mail címen.

•••
Tiffany lámpa, erdélyi festmények, új 
mikrosütő, 40 cm átmérőjű elektromos 
pizzasütő, egy mángorló vasalógép, singer 
táska varrógép, lemezjátszó bakelit lemezek-
kel eladó. Tel.: 06-85/360-483; 06-30/501-
3746

•••
Fonyódon nyíló élelmiszer üzletbe éves állás-
ra szakképzettséggel rendelkező eladót kere-
sünk! Érdeklődni: 06-70/267-5865

•••
Négy darab felnőtt ágyneműtartós heverő, 
hozzátartozó két fotellel ingyen elvihető! Tel.: 
06-70/267-5865

•••

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.

Kertes házban, Fonyód Csisztai úton frissen 
felújított, beépített konyhás, 32 m2-es lakás 
hosszú távra kiadó! Tel.: 06-30/961-7088

•••
Dinamikusan fejlődő fonyódi kempingbe ke-
resünk a 2019-es nyári szezonra munkatársa-
kat, az alábbi betölthető pozíciókba:
bolti eladó, üzletvezető, szakács, felszolgáló, 
recepciós, takarító. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal az alábbi e-mail címen lehetsé-
ges: irenatorma.napsugar@gmail.com
Tel.: 06-30/174-6759

•••
Kőműves munkát vállalunk! Tetőtől az alapig!
Régi ház felújítása, új ház építése, hőszigete-
lés, burkolás referencia munkákkal, számlá-
val! Gyors, precíz munkavégzés!
Drávecz Ferenc: 06-20/351-8465, Horváth La-
jos: 06-30/508-5967

•••
PC, laptop, okoseszközök üzembe helyezé-
se, beállítása, karbantartása, tanácsadás, 

kényelmesen az otthonában. További infor-
máció: kbkrisz.com vagy a +36-70/575-9762 
telefonszámon.

•••
Balatonfenyvesi mosodánkba női munkatár-
sat keresünk: május 1-től október 30-ig 2 fő 
+ 2 fő június 15-től augusztus 30-ig akár rész-
munkaidőben, diákok jelentkezését is várjuk. 
Érdeklődni személyesen Balatonfenyves Úttö-
rő utca 84. alatt, illetve telefonon a 20/333-
7214 vagy 20/954-1631-es számokon.

•••
Szállás munkásoknak! Tel.: 06-30/363-5981

•••
Eladó VW Polo Classic, 5 sebességes 1,6 
benzines, 1996-os évjárat, kitűnő állapotban 
garantáltan 132.000 km-el. Karosszéria fel-
újítva, műszaki vizsga 2019. januárig.  Négy 
téligumit adok ajándékba. Vételár: 298.000.- 
Ft. Megtekinthető, kipróbálható: Fonyód, Bla-
ha Lujza u. 6. Tel.: 06-85/361-604; 06-20/404-
3733

2019. 02. 23. 14:00
Fonyódi Petőfi SE - Lengyeltóti VSE
2019. 03. 02. 14:30
Mezőcsokonya SE - Fonyódi Petőfi SE
2019. 03. 09. 14:30
Fonyódi Petőfi SE - szabadidő se somogyjád
2019. 03. 16. 14:30
Fc Barcs - Fonyódi Petőfi SE
2019. 03. 23. 15:00
Fonyódi Petőfi SE - Berzence SE
2019. 03. 31. 15:00
Balatonberényi SE - Fonyódi Petőfi SE

2018/2019-ES TAVASZI SZEZON
Somogy megyei II. osztály

2019. 04. 06. 15:30
Fonyódi Petőfi SE - Kiskorpádi SE
2019. 04. 14. 16:00
Öreglaki Medosz SE - Fonyódi Petőfi SE
2019. 04. 20. 16:30
Fonyódi Petőfi SE - Balatonszabadi LE
2019. 04. 28. 17:00
Böhönye KSE - Fonyódi Petőfi SE
2019. 05. 04. 17:00
Fonyódi Petőfi SE - Dél-balaton FC
Balatonszemes
2019. 05. 12. 17:00
Somogyvár K.Ö.SE - Fonyódi Petőfi SE
2019. 05. 18. 17:00
Fonyódi Petőfi SE - Juta SE
2019. 05. 25. 17:00
Fonyódi Petőfi SE - Karád SC
2019. 06. 02. 17:00
Csököly Ö.SE - Fonyódi Petőfi SE

LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
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Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kulturális Központ, Fonyód, Ady Endre u.17. Tel.: 06-20/380-3778
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