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A 30 éves Fonyód

Fonyód 30 - Kiszámítható, biztonságos
költségvetéssel ünnepel a város

A Képviselő-testület február havi ren-
des ülésén valamennyi képviselő egy-
hangú igen szavazatával elfogadásra 
került a város 2019. évi költségvetése. 
Noha, már az előző évi büdzsé is ked-

vező számokat mutatott, az ülésen el-
hangzott, hogy az elmúlt 30 év legjobb 
költségvetése az idei. 

A város stabil működésének kö-
szönhetően komoly megtakarítással 
indulhatott a 2019-es esztendő, hiszen 
az elmúlt évet több, mint 232 millió fo-

Várossá avatásunk évfordulóján – már-
cius 1-én - tartották a Kulturális Központ-
ban az emlékező műsort.

Köszöntőjében Erdei Barnabás alpol-
gármester hangsúlyozta: „Hagyományaink 
messze nyúlnak vissza és volt miből táplál-
koznunk. A városi cím elnyerése szempont-
jából fontosak voltak a település adottságai, 
a múltja, a régióban betöltött szerepe, de 
különösen az itt élő emberek tenni akarása, 
szorgalma. A várossá válás nem csak címet 
jelentett, hanem a közösség elismerését 
is, annak a munkának és erőfeszítésnek a 
megbecsülését, amely az új minősítés mö-
gött húzódott. Rangot, de még több munkát 
jelentett. A lokálpatrióták számára pedig 
annak lehetőségét, hogy a településért még 
többet tegyenek. A város további fejlődésé-
nek kulcsa ma is az, ami 30 éve, ez pedig 
a szorgalom, az önmagunkba vetett hit és 
az összefogás. Településünk a további fej-
lődés kapujában áll, melynek anyagi és szel-
lemi feltételei adottak, ám egyetlen esély 
sem váltja be önmagát: a lehetőségek va-
lóra váltásához kemény és közösen végzett 

rint működési többlettel zárta Fonyód 
városa. Ezen felül is jelentős összeg 
maradt a település bankszámláján, hi-
szen önkormányzati tulajdonú ingatlan 
értékesítésből 200 millió forint tartalék 

növeli az összeget, valamint az óvoda 
bővítésére és energetikai beruházására, 
illetve a Csisztai kerékpárút fejlesztésé-
re nyert 700 millió forint pályázati for-
rás is megérkezett már a múlt évben. 
Csatorna fejlesztésre is van még 13 
millió forint külön számlán.

Az ingatlan értékesítésből származó 
maradvány összeg a projektek megva-
lósításához szükséges önkormányzati 
saját forrást növeli. 

Mindösszesen tehát az önkormány-
zat és intézményei előző évi maradvá-
nya több mint 1 milliárd forint! 

„Sikeresnek tartom a városi tulajdo-
nú Nonprofit Kft-k (Városüzemeltetési, 
Egészségügyi, Konyha, Média) és az in-
tézményeink gazdaságos működését, va-
lamint az önkormányzat szigorú pénzügyi 
gazdálkodását. Komoly eredmény, hogy 
ilyen megtakarításunk van, fontos része 
ennek a bevételeink közel felét jelentő 
adóbefizetések összege, amelyek pontos 
és rendszeres befizetését követően az 
önkormányzat tud gazdálkodni. Szintén 
fontosak azok a lépéseink, amelyeknek 
köszönhetően olyan bevételeket produká-
lunk, amelyek korábban még kiadásként 
jelentkeztek, ilyen például a Kripta villa, 
strandok és a kilátók üzemeltetése, de 
nagyban hozzájárult ehhez a piacunk fel-
futása is.” - értékelt elégedetten Hidvégi 
József, Fonyód polgármestere. 

            szerkesztőség

munkára lesz szükség.” Beszédében meg-
köszönte mindazok munkáját, akik köz-
reműködtek abban, hogy Fonyód ma egy 
virágzó, a lehetőségeit kihasználni igyekvő, 
élhető kisváros lett.

Ezt követően Varga István könyvtáros, 
műkedvelő helytörténész vetített előadá-
sa következett, amelyből a jelenlévők ké-
pet kaphattak arról a folyamatról, amely 
elvezetett a várossá nyilvánításhoz. A 
hangsúlyt arra helyezte, hogy az 1890-es 
évek elején eldöntötték az érdekelt felek, 
hogy a Kaposvárt a Balatonnal összekö-
tő vasúti vonal végpontja nem Boglár és 
Lelle, hanem Fonyód lesz. Az 1896 nyarán 
átadott helyiérdekű vasútvonal elindította 

Fonyódot egy olyan fejlődési szakaszon, 
amelynek fontos állomása – sőt, követ-
kezménye! - volt például a fürdőkultúra 
kibontakozása mellett az, hogy 1950-ben 
Fonyód lett a járási központ székhelye és 
1961-ben ide került a térség gimnáziuma.  
Részletesen feltárta ezeket a történé-
seket, amelyek végén mesélt a várossá 
avatási ünnepségről, bemutatta városunk 
akkor elkészült új címerét is.

Az est programját Bántó Zsuzsanna 
zárta, aki saját élményeit osztotta meg az 
érdeklődőkkel, hiszen ott volt 1989. márci-
us 14-én a gimnázium aulájában, amikor 
átadta Maróthy miniszter az oklevelet – 
amelyet egyébként a program résztvevői 
is megtekinthettek a színházteremben. A 
gimnázium igazgatónője felidézte a har-
minc évvel ezelőtti időszakot, amelyek 
a helyi iskolák megújulását is magukkal 
hozták. Végül – mintegy az est fénypont-
jaként – elmondta Fodor András Kossuth-
díjas költőnek, Fonyód Város Díszpolgárá-
nak azt a versét, amelyet a várossá avatás 
tiszteletére írt, „Fonyód ünnepére”.
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Megújul a patinás épület

Tervezik a Csisztai kerékpárutat és a jövőt is

Tájékoztató helyi adó befizetés határidejéről

A bélatelepi vasútállomás helyi vé-
delem alatt álló épülete is bekerült a 
vasútfejlesztés újabb üteme során fel-
újítandó állomásépületek közé. 

Több vasútállomást újítanak fel a Ba-
latonon. Az északi parton kilenc, a délin 
tizenhárom épület korszerűsítésének 
terveire írt ki pályázatot az állami be-
ruházó. Szabadisóstón, Szabadifürdőn, 
Balatonszéplak-felsőn, Zamárdiban, 
Szántód-Kőröshegyen, Balatonföldvá-
ron, Balatonszárszón, Balatonszeme-
sen, Balatonlellén, Balatonbogláron 
valamint Bélatelepen és Balatonfenyve-
sen megújulnak az állomások és parko-
lóhelyeket alakítanak ki.

               szerkesztőség

2018. év végén írták alá a Csiszta-
fürdőre vezető kerékpárút megvalósí-
tását tartalmazó szerződést a Területi 
Operatív Program keretében.

Ezzel megkezdődött a 
tervezés, ennek kapcsán 
egyeztetést tartottak a pro-
jekt résztvevői. Természe-
tesen a tervezők, Fonyód 
Város Önkormányzat kép-
viseletében azok a dolgo-
zók, akik a projekt lebonyo-
lításában részt vesznek, 
Mezriczky Tünde buzsáki 
jegyző asszony, valamint 
Kara Lajos, Buzsák és Hid-
végi József, Fonyód pol-
gármestere is részt vettek 

a megbeszélésen.
A geodéziai felmérések már befeje-

ződtek, a tervek elkészülte után pedig a 
szükséges területek megszerzése lesz 

aktuális feladat. 
Az érintettek reményei szerint ősszel 

megkezdődhet a beruházás fizikai meg-
valósítása is. 

A jövőt érintő hír az is, 
hogy a kerékpárút mellett 
a későbbi fejlesztés során 
megépítendő út kereszt-
szelvényeit is megtervezik. 
A Csisztai út megépítésére 
forrást keresnek az illetéke-
sek és amennyiben tudnak 
erre is pályázni, a tervek 
már rendelkezésre állnak 
majd!

	 										szerkesztőség

Tisztelt Fonyódiak!
Tisztelt Adózók!

Postázásra kerültek Önök részére a 
2019. I. félévi helyi adó fizetési kötele-
zettségről szóló egyenlegértesítő leve-
lek és ezzel együtt a befizetéshez szük-
séges csekkek.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a pót-
lékmentes befizetés határideje: 2019. 
március 18.

Fonyód Város Önkormányzata az 
OTP Banknál vezeti számláit, erre való 
tekintettel és költségeink csökkentése 
érdekében kérjük Önöket, amennyiben 

módjuk és lehetőségük van rá, az adó 
befizetést az OTP Bank bármely fiókjá-
ban, vagy elektronikus átutalással telje-
sítsék a megadott számlaszámokra.

Segítő közreműködésüket köszön-
jük!

Kérdés esetén további információ-

kért keressenek minket 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	
  aljegyző
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NAGYHÉT-HÚSVÉT 2019.
Plébániatemplom

Zamárdiban rendezik a Red Bull Air Race magyar
futamát 

Sajtóhírek szerint Fonyód és Za-
márdi volt versenyben a Red Bull Air 
Race megrendezéséért, miután az el-
dőlt, hogy nem Budapesten szervezik 
meg idén nyáron. 

Információink szerint ugyan 
több település is bejelentke-
zett a verseny házigazdájának, 
azonban Fonyódot a szerve-
zők keresték meg, ami önma-
gában komoly „fegyvertény”. 
A verseny vonzereje és hírneve 
olyan méreteket ölt, amelyek-
hez egyik jelenlegi balatoni 
rendezvény sem mérhető. 

A verseny helyszínének Fonyód vo-
natkozásában a ligeti Árpád part me-
rült fel, hiszen minél hosszabb part-

A Fonyódi Katolikus Plébánia Kép-
viselő–testülete az első alakuló ülésé-
vel, püspök úr jóváhagyásával, 2019. 
február 1-én megkezdte ötéves tevé-
kenységét. Titkos szavazással megvá-
lasztották a világi elnököt - Majlinger 
Lászlót és a jegyzőt, Péter Annamári-
át. Az előző testületben is ők töltötték 

szakasz szükségeltetik a körülbelül 1 
kilométeres pálya kiépítéséhez, amely 
jól beláthatóvá teszi a repülő szágul-
dó cirkusz résztvevőit és gépcsodáit. 

A nézőtéren kívül megoldást kerestek 
a szervezők a torony, illetve az irányító 
bázis kialakításához, mely egy kisebb 

konténerváros létesítését jelenti. Ezen 
túlmenően nem csak a város, hanem a 
környékbeli települések (Fonyód mellett 
Balatonfenyves, Balatonboglár, Bala-

tonlelle) alkotta agglomeráció 
minőségi szálláshelyeinek tel-
jes kapacitására, valamint je-
lentős számú parkolóhelyre is 
szükség lett volna. 

Abban minden érintett fél 
egyetértett, hogy a különle-
ges látványt nyújtó verseny-
ből mindenképpen az egész 
Balaton profitálhat. Zamárdi 
lett végül a befutó, így 2019-

ben valóban a Balatonon lesz a ma-
gyarországi légi parádé.

	 	 											szerkesztőség

Péntekenként keresztút, utána szentmise (SZ) vagy 
igeliturgia (I):

17 órától: Március 8. (I), 15. (I), 22. (SZ), 29. (SZ).
18 órától: Április 5. (SZ), 12. (I).
Április 14. VIRÁGVASÁRNAP: 11 órakor szentmise. 

17:30 órától gyóntatás (vendég gyóntatóval), 18:30 óra-
kor szentmise lelkigyakorlatos szentbeszéddel (vendég 
atya gondolatai). (A Szent István kápolnában 9:15-kor 
szentmise.)

Április 15. NAGYHÉTFŐ: 17:30 órától gyóntatás (ven-
dég gyóntatóval), 18:30 órakor szentmise lelkigyakorla-
tos szentbeszéddel (vendég atya gondolatai).

Április 18. NAGYCSÜTÖRTÖK: 18:30 órakor az utolsó 
vacsora szentmiséje, utána virrasztás.

Április 19. NAGYPÉNTEK: 14:30 órakor keresztút. Az 
esti szertartás 18:30 órakor kezdődik.

Április 20. NAGYSZOMBAT: 19 órakor kezdődik az esti 
szertartás, utána körmenet (gyertyát hozzunk magunk-
kal).

Április 21. HÚSVÉTVASÁRNAP: 8:45 órakor ételszen-
telés. 11 és 18:30 órakor szentmise. (A Szent István ká-
polnában 9:15-kor szentmise.)

Április 22. HÚSVÉTHÉTFŐ: 11 és 18:30 órakor szent-
mise. (A Szent István kápolnában nincs szentmise.)

Római Katolikus hitélet településünkön 
be ezeket a tisztségeket. A képviselők 
Neumajer Zoltán plébános segítői, akik 
különböző területeken látnak el felada-
tokat: hitélet, evangelizáció, liturgia, 
karitatív tevékenységek, gazdasági 
ügyek.

A szavazás után a plébánia 2018. 
évi zárszámadására, és 2019. évi 

költségvetésére került sor. 
A legnagyobb beruházás a 
bélatelepi Szent Anna kápolna 
terének padokkal történő be-
építése lesz.

Az Újraépítve „Egy katoli-
kus plébánia története” című 
könyvről Dr. Horváthné Godó 
Mária tartott beszámolót.

Kéthetente keddenként a plébánián 
továbbra is folytatódik a bibliaóra, 10-
15 fő részvételével, melybe bármikor 
be lehet kapcsolódni. Minden hónap 
második vasárnap estélyén családos 
mise is szeretettel várja a családokat. 
A hónap első péntekjein a szentmise 
után Szentségimádás van, gitáros-
énekes (Taize-i). Szeretettel várjuk az 
imádkozni vágyókat!

A Képviselő-testület tagjai örömmel 
veszik minden jó szándékú ember ja-
vaslatát, észrevételét.

            Dr.Kraliczky	Antalné
            egyházközségi
            képviselő-testületi tag,
          média felelős
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A Fonyódi Polgárőr Egyesület tartalmas évet zárt
Annak ellenére, hogy 2018. év elejé-

hez képest csökkent az egyesület tag-
létszáma, tartalmas évben álltak helyt 
a polgárőrök. A létszámcsökkenés 
főbb okai több esetben a külföldre köl-
tözés, illetve a szabadidő hiánya volt, 
kizárni az egyesületből senkit nem kel-
lett. 2018. év végén a tagok száma 32 
fő volt.

A fonyódi szolgálatok fontos része 
a szerdai és szombati piaci járőrö-
zés, a városi fesztiválok (Kolbász-, 
RetroBalaton, Sör-, RockBalaton, Har-
csafesztivál) mindegyikén részt vettek. 
Az immár hagyományos Kolbászfesz-
tiválon három napon át két oldali út-
zárban tevékenykednek a polgárőrök 
(2-2 fővel), illetve e mellett egy páros 
járőrözött a rendezvény alatt. Sőt, a 
szombati napon egy csapatot is indí-
tottak az egyesület nevében.

Egész évben számos városi és 
egyéb rendezvényen vettek részt, biz-
tosították az útlezárásokat, a sport-
eseményeket, nyáron a strandokat, 
nemzeti ünnepeinket és megemléke-
zéseinken a koszorúzásokat, valamint 
még temetői járőrszolgálatot is végez-
tek. 

Ezen felül a rendőrség rendszere-
sen kéri a segítségüket járőrökkel való 
közös munkára.  A tavaly áprilisi vá-
lasztások kapcsán a szavazókörzetek 
ellenőrzése is a rendőrség kérésére 
történt Fonyódon és Ordacsehiben is. 
A vonatkísérő szolgálat heti több alka-
lommal, több vonalon is folyamatos. 

„A 2018-as év nagyon jól alakult, sok-
kal többet teljesítettünk, mint az előző 

évben, pedig az is jó volt. Harmincketten 
vagyunk tagok és elmondhatom, hogy a 
harminckét fő 80 százaléka aktív, akire 
mindig lehet számítani.” - summázta az 
előző esztendőt az egyesület elnöke, 
Gál László.

Természetesen nem csak városunk-
ban akadnak teendők. 

Az állomás ellenőrzés is rendsze-
res, amit szolgálati autó segítségével 
látnak el. A körzet összes balatoni állo-
mását ellenőrizni tudják Balatonfeny-
vestől Balatonlelléig, de szerveztek 
kiterjesztett szolgálatot is (Balaton-
szentgyörgytől Balatonszemesig). Az 
autós szolgálatok alkalmával a nya-
ralóövezeteket is ellenőrzésük alatt 
tartják.

Az Önkormányzatot a Humán Bi-
zottság elnöke, Farkas Gábor képvisel-
te az ülésen:

„Fonyód Város Önkormányzata ma-
ximálisan elégedett az egyesület mun-
kájával, ezúton is kifejezzük köszöne-
tünket! Nem 
csak az előző 
évet köszön-
jük, hanem azt 
is, hogy meg-
alakulásuk óta 
Fonyódon, a 
környező tele-
püléseken és 
a vasútvonala-
kon is komoly 
f e l a d a t o k a t 
látnak el a 
polgárőrök, a 
rendőrséggel 

együtt őrzik a közbiztonságot.”
A szolgálatok a számok tükrében:
- Fonyódi szolgálatok:  259 alkalom, 

1638 óra.
- Rendőrségi szolgálatok:  48 alka-

lom, 1074 óra.
- Ordacsehi szolgálatok:  

184 alkalom,1742 óra.
- Vonatkísérés: 735 alkalom, 1995 

óra, 111375 km.
- Állomási szolgálatok:   

144 alkalom, 159 óra.
- Összesen: 1370 alkalom, 8039 óra. 
Az egyesület elnyerte az Ország 

Kiváló Egyesülete címet, amit október 
16-án vettek át.

2019-ben a már lezajlott Kolbász-
fesztiválon találkozhattak szolgálatu-
kat teljesítő polgárőrökkel a fonyódiak. 
Idén új feladatként jelentkezik majd, 
hogy a piacot hétfői napon is bizto-
sítsák májustól októberig, melyre az 
egyesület felkészült. 

	 	 											szerkesztőség

Május 26-án választunk képviselőket az Európai
Parlamentbe

Áder János köztársasági elnök ki-
jelölte az Európai Parlament magyar 
képviselőinek választására május 26-
át, vasárnapot.

Áder János elnöki nyilatkozatában 
felidézte: az Európai Tanács döntése 
értelmében 2019. május 23. és 26. 
között kell megtartani az európai par-
lamenti választásokat az unió orszá-
gaiban.

„Alkotmányos kötelességemnek 
eleget téve, összhangban az uniós 

rendelkezésekkel és hazánk Alaptör-
vényében foglaltakkal, az európai par-
lamenti választások magyarországi 
időpontját 2019. május 26-ára írom ki” 

- közölte az államfő.
Hozzátette: a választás valameny-

nyi választójoggal rendelkező magyar 
állampolgár számára lehetőség arra, 
hogy a következő öt esztendőben be-
folyásolja az Európai Unió jövőjét.

„Magyarország a hazánk, Európa a 
közös otthonunk. Valamennyi válasz-
tásra jogosult honfitársamat arra ké-
rem, vegyen részt a soron következő 
európai parlamenti választáson” - ol-
vasható a nyilatkozatban.
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Tisztelt Fonyódiak! 
A Központi Statisztikai Hivatal 

(KSH) Fonyód településen önkéntes 
adatszolgáltatáson alapuló lakossági 
adatfelvételeket hajt végre, a korábbi 
évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai 
Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti 
nyilvántartási számai és megnevezé-
sei a következők:

- 1539 Munkaerő-felmérés és kiegé-
szítő felvételei

- 1942 A lakosság utazási szokásai
Az összeírási munkát a Központi 

Statisztikai Hivatal megbízásából a 
Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. 
(Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal 
ellátott kérdezői végzik. A válaszadás-
ra kijelölt háztartások kiválasztása a 
KSH népszámlálási adatállományának 

OLVASÓKÖR
2019. március 27.  (szerda)

17 óra Kulturális Központ - Könyvtár
Téma: Hozd el az egyik kedvenc 

könyvedet és mesélj róla!

Figyelem!
A Képviselő - testület

következő ülése 2019. március 
28-án, csütörtökön 14 órától 

lesz a városháza nagytermében. 
A testületi ülések teljes anyaga 

megtekinthető
a www.fonyod.hu weboldalon. 

Kedves Szülők!
Fonyód Város Önkormányzata a Fonyódi Óvodában

az óvodát igénylő és az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek
beiratkozását a 2019/2020. nevelési évre
a következő időpontban határozza meg:

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
8640 Fonyód, Fürdő u.7. óvodavezetői iroda

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata

- a gyermek TAJ kártyája.

     Tisztelettel: Szántó Andrea
     Intézményvezető

aktualizált változatából véletlenszerű 
mintavétellel történik az ország külön-
böző településein. Az adatfelvételek-
ből származó eredmények nélkülöz-
hetetlenek a társadalom jellemzőinek 
feltérképezésében.

A kapott adatokat a Központi Sta-
tisztikai Hivatal a hivatalos statisztiká-
ról szóló törvény, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács (EU)  Rende-
let (általános adatvédelmi rendelet, 
GDPR) előírásának megfelelően bi-
zalmasan kezeli, azokat más szervek, 
személyek részére nem szolgáltatja ki. 

Az eredményeket név és egyedi adatok 
nélkül, valamint összesített statisztikai 
táblázatokban közöljük.

A lakosság és az önkormányzat 
részére munkanapokon hétfőtől csü-
törtökig 8:00 és 16:00 óra között, pén-
teken 8:00 és 14:00 óra között a +36 
80 200-766-os telefonszámon, illetve 
a lakinfo@ksh.hu email címen adunk 
további felvilágosítást. Az adatgyűjtés 
módszertanával és a kutatási eredmé-
nyekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu 
internetes oldalon található Adatgyűj-
tések/Lakossági adatgyűjtések menü-
pont nyújt tájékoztatást.

Köszönjük együttműködésüket,
támogatásukat, amellyel hozzájárulnak 

a felmérés sikeres végrehajtásához!

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
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A PELSO-KOM Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Fonyód területén lomtalanítást szervez. 
A lomtalanítás során kizárólag a lakosság által kihelyezett, jogszabályban meghatározott nagydarabos háztartási

lomhulladékot szállítjuk el. A gazdálkodó szervezetek a szolgáltatás igénybevételére nem jogosultak.

Lomhulladék kihelyezés időpontja:

Fő utcától keletre és a Fő utca április 22.   •   Fő utcától nyugatra május 5.

Fonyód település környezetének, tisztaságnak megóvása érdekében a lomhulladékot a fent megjelölt időpontnak
megfelelően szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé ügyelve arra, hogy az a gyalogos és gépjárműforgalmat

ne akadályozza. 

Lomhulladék, melyet ELSZÁLLÍTUNK:

Nagyobb méretű, hulladékká vált háztartási felszerelési tárgyak és eszközök, melyek a rendszeres vegyes
kommunális hulladékgyűjtés alkalmával a méretüknél fogva nem helyezhetőek el a gyűjtőedényzetben.

Nem tartozik a lomtalanítás tárgykörébe, ezért 
NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:

• veszélyes hulladék (pl: festék illetve festékes doboz, vegyszeres dobozok, hígító, pala,
akkumulátor, gumiabroncs stb.)
• építési, bontási hulladék (pl: törmelék, bontott ajtó, ablak, kőzetgyapot stb.)
• elektronikai hulladék (pl: hűtő, TV és egyéb elektronikai háztartási eszközök)
• zöldhulladék (pl: faág, nyesedék, falevél stb.)
• szelektív hulladék (pl: újságpapír, könyv stb.)
• kommunális hulladék (gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes kommunális hulladék)
• gazdálkodó szervezetek által kihelyezett hulladék

                                
	 	 	 	 	 	 Köszönjük,	hogy	együttműködésükkel	segítik	a	munkánkat!

LOMTALANÍTÁS - 2019

Zöldhulladék
szállítási nap:

március 20.,
szerda.

Vegyük észre!
Turisztikai célzatú fejlesztésre 

nyert több mint 300 millió forintot 
Fonyód Város Önkormányzata. Konk-
rétan kilátó fejlesztésre írt alá szerző-
dést Fonyód nevében Hidvégi József 
polgármester. Közel két éves előkészü-
let után dőlt el, hogy terveinket 
támogatják. 

Talajmechanikai és stati-
kai vizsgálatokat lefolytattak 
már szakemberek, a tervezés 
előkészítése is megtörtént. 
Ezután pályázott Fonyód és 
nyert is, amelynek keretében 
a Panoráma sétányon épülhet 
egy új kilátó, amely nagyjából 
a Balatoni Szél szobornál nyúl-
na ki a magaspart fölé. Ezzel 
nem csak a túlpart szépségét, hanem 
a magaspartot is meg lehetne tekinte-
ni olyan szemszögből, ahogyan eddig 
még csak kevesen láthatták. A Várhe-

gyi kilátóhoz parkolót, a Sipos-hegyi 
kilátóhoz vezető sétányra közvilágí-
tást alakíthatnak ki a projekt kapcsán.

Rendszeresen felmerül, hogy a fej-
lesztésre nyert pénzekből nem lehet-
ne-e inkább utat, vagy járdát felújítani? 

Erről kérdeztük a polgármestert:
Hidvégi József hangsúlyozta, hogy 

ezekből a forrásokból utat nem lehet 
építeni, ha kilátó fejlesztésre nyerünk 

pénzt, azt csak arra lehet fordítani, 
vagy nem kerül Fonyódra az a pénz! 
Turisztikai fejlesztésre szánt pénzt, 
turisztikai célú fejlesztésre lehet for-
dítani, az útépítés nem ilyen. 

„Ez is egy olyan turisztikai fejlesztés 
lesz, amelyet 100%-ban megfi-
nanszíroz a kormányzat. Mivel 
ez egy belépős turisztikai att-
rakció lesz, amellyel gazdago-
dik a település, ez évente 10-
12 millió forint bevételt jelent 
majd városunknak. A jelenlegi 
kilátóinkat évente közel 40 ezer 
ember látogatja, ha ők az új 
attrakciót is meglátogatják, az 
már jelentős plusz bevételt hoz 
majd az önkormányzatnak. Az 

ebből származó pénzt viszont már le-
het út-, vagy járdafelújításra fordítani.” 
- fogalmazott Hidvégi József.

	 	 						szerkesztőség
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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! -

03.18. Hétfő Zöldborsóleves
„A” Mustáros csirkemellcsíkok sárgarépás rizzsel

„B” Burgonyafőzelék vagdaltpogácsával

03.19. Kedd Karalábéleves
„A” Rakott burgonya, savanyúság

„B” Bácskai rizseshús, savanyúság

03.20. Szerda Húsleves
„A” Gyümölcsmártás főtt hússal, pirított darával

„B” Vadas mártás főtt hússal, pennével

03.21. Csütörtök Kertészleves
„A” Resztelt csirkemáj főtt burgonyával, savanyúság

„B” Rakott zöldbab

03.22. Péntek Betyárleves
Lekváros bukta, gyümölcs

 
03.25. Hétfő Csontleves

„A” Paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával
„B” Eszterházy tokány párolt rizzsel

03.26. Kedd Zöldbableves
„A” Bakonyi apróhús bulgurral

„B” Tarhonyás hús, savanyúság

03.27. Szerda Francia hagymaleves
„A” Natúr halfilé petrezselymes burgonyával

„B” Fűszeres csirkeszárnyak sült burgonyával, savanyúság

03.28. Csütörtök Daragaluskaleves
„A” Chili-con carne  (marhahúsból) párolt rizzsel

„B” Sertéspaprikás kifőtt tésztával

03.29. Péntek Frankfurti leves
Túrósbatyu, gyümölcs

04.01. Hétfő Magyaros gombaleves
„A” Zöldséges lasagna

„B” Borsos tokány párolt rizzsel

04.02. Kedd Májgombócleves
„A” Spenót mártás főtt tojással, főtt burgonyával

„B” Burgonyás tészta, cékla

04.03. Szerda Gyümölcsleves
„A” Dubarry pulykamell párolt rizzsel

„B” Natúr pulykamell zöldséges rizzsel

04.04. Csütörtök Tejfölös bableves
„A” Tavaszi tokány bulgurral

„B” Pincepörkölt, savanyúság

04.05. Péntek Nyírségi gombócleves
Vaniliás csiga, gyümölcs

04.08. Hétfő Karfiolleves
„A” Hentes tokány párolt rizzsel

„B” Bolognai spagetti

04.09. Kedd Zöldségleves
„A” Rakott burgonya, savanyúság
„B” Zöldborsófőzelék sült virslivel

04.10. Szerda Paradicsomleves
„A” Rántott hal párolt rizzsel

„B” Rántott szelet párolt rizzsel, savanyúság

04.11. Csütörtök Csontleves
„A” Tökfőzelék sertéspörkölttel

„B” Erdélyi rakott káposzta

04.12. Péntek Palócleves
Pozsonyi kocka, gyümölcs

750 Ft
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www.fonyod.huwww.fonyod.hu

Luxus ANTI-AGE kényeztetés Franciaországból, 
a havasigyopár bőrfiatalító erejével

A franciaországi Phyt’s megalkotta a 
bio kategóriában egyedülálló globális 
anti-age kezelését, az öregedés min-
den tünetére, a havasi gyopár, a rozs és 
a barna tengeri alga értékes kivonatai-
val. „Dermisz Panacée Luxury” - Bámu-
latos regeneráló formula, kiemelkedő 
ANTI-AGE tulajdonságokkal, a bőr öre-
gedésének összes tünetére.

Hosszantartó kutatások eredménye, 
melyet a szélsőséges körülmények kö-
zött élő havasi gyopár inspirált. Az ösz-
szetevők 99%-a TERMÉSZETES EREDE-
TŰ, sőt 49%-a BIOGAZDÁLKODÁSBÓL 
származik.

Teljesen MÁS, mint amit eddig a 
bio kínálatokban megszokhattál, iga-
zi luxus, igazi ínyencség, csupa érzéki 
kényeztetés, illatvilága teljességgel el-
bűvöl... Csökkenti az oxidatív stresszt, 
a purnarnava kivonata pedig halványítja 
a pigment rendellenességeket. Intenzí-

ven táplál, a bőr regenerált és gyönyörű 
lesz. Otthoni ápoláshoz pedig a kezelés 
során is használt mini La Créme Anti 
Age Global-t adunk ajándékba, ami a 
kezelést követő 3-5 napra biztosan ele-
gendő lesz.

A kezelés ideje: 90 perc (arcra, nyak-
ra, dekoltázsra), ára: 39.900 Ft.

Otthonra ajánljuk a “Panacée”- glo-
bális anti-age krémet nappalra és 
éjszakára egyaránt, amely 51%-kal 

csökkenti a ráncokat, 59%-kal fokozza 
a hidratáltságot, káprázatosan finom  
illatvilágával egyszerűen elvarázsol. 
50ml 29.500 Ft

Kérdésed van?
Máris bejelentkeznél?

06 30/267-9371 
Dermisz Kozmetika

 Fonyód, Ady Endre u. 7. 
dermiszkozmetika.hu/panacee-
dermiszluxury-vip-kenyeztetes/



10

2019. március

Mátyás Király Gimnázium

Mátyás Király Gimnázium

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Több helyszínen

Dísz tér

Vigadó tér

Fonyódi Múzeum

Fonyódi Múzeum

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Dísz tér

FONYÓDI
PROGRAMOK

Március 15-től Április 26-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Március 15. péntek 

17 óra 

Március 20. szerda
10 óra 

Március 20. szerda
18 óra

Március 21-22.
csütörtök, péntek

Március 26. kedd
17 óra

Március 29. péntek
14 óra

Március 29. péntek
18 óra 

Április 3. szerda
18 óra

Április 5. péntek
17 óra

Április 6. szombat
11 óra

Április 10 szerda
10 óra

Április 13. szombat
15 óra

Április 13. szombat
18 óra

Április 14. vasárnap
15 óra

Április 14-20.
vasárnaptól szombatig 

Április 21. vasárnap
10 óra

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Nemzeti Ünnep, 30 éve város Fonyód!

Futurobi 2- Mentsük meg a jövőt!
Gyermekszínházi előadás, Belépőjegy: 1200.- Ft

Soltész Rezső énekes, zeneszerző, szövegíró
közönségtalálkozója

„Gombajó Világ” természettudományi vándorkiállítás
megnyitója

Kurbucz Zsuzsanna festőművész kiállításának
megnyitója

Szilágyi Enikő színművész, énekes koncertje
zongorakisérettel

A Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola
Tavaszköszöntő koncertje 

BÚI Félmaraton és Minimaraton
(további információk - https://felmaraton.bui.hu/) 

Nyuszifülhegyező - Ovi színház
(Gyermekszínházi előadás), Belépőjegy: 1200.- Ft

Fodor András emlékünnepség, a költő születésének
90. évfordulója alkalmából

A Fonyódi Betyárok önálló estje

A BUDAPESTI CSILI színjátszókör 
“JÁTSSZUNK KABARÉT!” című előadása.

Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa -
további információk: ibcc.hu

II. Fonyódi Kulinária

Ökumenikus Kulturális Estek: „A MÁSIK” -  szerzői verses est az emberi és isteni 
kapcsolatokrólKözreműködnek Murányi Andrea színész-énekes és Háló Gyula költő, baptista lelkész

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

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.); Dísz tér
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Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Vigadó tér

Fonyódi Múzeum

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Dísz tér

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

• március 17. vasárnap 9:30 istentisztelet
• április 7. vasárnap 9:30 úrvacsorás istentisztelet
• április 21. Húsvétvasárnap 9:30 úrvacsorás 
istentisztelet

a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóra
2019. április 10-én, szerdán 16 órakor Peti 

Istvánéknál  Rózsa u. 29.                                                                  

HELYSZÍNVÁLTOZÁS!!
 

Ökumenikus Kulturális Estek
ismét a múzeumban!!

2019. március 26-án, kedden 17 órakor
„A MÁSIK” - szerzői verses est az emberi és isteni 

kapcsolatokról
 Közreműködnek Murányi Andrea színész-énekes

és Háló Gyula költő, ref. lelkipásztor

Református Istentiszteletek
rendje

• március 17. Úgy szeretlek, majd megeszlek! Jn 6,41-51
• március 24. Mit kezdjünk az Újszövetséggel? Meg-
hamisították a tanítványok az evangéliumot? - tanítói 
igehirdetés
• március 31. A láthatatlan írás - Jn 8,1-11 (úrvacsorás)
• április 7. Gyertek, beszélgessünk!  - Családi istentisz-
telet
• április 14. Bennem van-e az ördög? Jn 8,48-59 - 
Virágvasárnap
• április 28. Hogyan írták a Bibliát és miért fogadjuk el 
Isten szavának? - tanítói igehirdetés

Nagyheti alkalmak:
• április 18. 18 óra, Nagycsütörtök, páskaliturgia 
• április 19. 18 óra, Nagypéntek, Passióolvasás
• április 21. Húsvétvasárnap úrvacsorás
• április 22. Húsvéthétfő összevont - Családi istentisztelet 
erdei keresgéléssel

Csütörtökönként Imaközösség 17 órától a FOKI gyermek-
termében és Bibliaóra 18 órától a FOKI könyvtárában

Házi bibliaóra kéthetente: március 14, március 28, 
április, május 2.

Fonyód Város Önkormányzata különleges programmal készül a Fonyód 30 jegyében az idei gyereknap-
ra, melyet május 26-án tartunk! Erről bővebben következő lapszámunkból értesülhetnek! 
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1 FIZET 2 VIHET

Keszthely, Kossuth 4. � Tel.: 83/311-284 � Nyitva: H-Szo.: 10-18

Keszthely, Peth� u. 2/a. � Tel.: 83/313-480 � Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13

S Z E M Ü V E G K E R E T

2019. január 31-től
2019. május 31-ig

A részletekről érdeklődjön az üzletekben.

ELLENÔRIZTESSE LÁTÁSÁT!

www.fonyod.huwww.fonyod.hu
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A Szociális Központ hírei

Az Öregdiákok hírei
„...nincsen szebb kora az emberiség-
nek, mint az első ifjúság évei..”
        (Kölcsey)

A  Fonyódi Gimnázi-
um Öregdiákjainak Baráti 
Köre 15 éve alakult, jelen-
leg 196 tagja van. Célunk, 
hogy anyagi erőforrásokat 
gyűjtsünk a tanulóknak, 
az intézménynek, és lehe-
tőséget teremtsünk a volt 
diákoknak az iskolával és 
az egymással való kapcso-
lattartáshoz. 

Ezen a jeles évfordulón 
a gimnázium Mátyás napi 
ünnepségén jöttünk össze, 
hogy ismét együtt töltsünk 
egy szép napot a jelenlegi diákokkal 
és a tantestülettel.

A koszorúzás után  a diákok szín-

vonalas előadását tekintettük meg. 
Az Öregdiákok által meghirdetett  
Családtörténeti pályázatra érkezett 

történetek írói átvették a jutalmakat.
 Egyesületünk  megkapta „Az is-

koláért” kitüntető emlékplakettet, na-

gyon örülünk, hogy a gimnázium elis-
meri a tevékenységünket.

Az ünnepséget követően Németh 
Ibolya, a gimnázium volt 
diákja az ehető vadnövé-
nyekről tartott kóstolóval 
egybekötött előadást. Varga 
Sámuelné közreműködésé-
vel a teremben színes fotók 
meséltek az elmúlt 15 év 
eseményeiről. 

A közgyűlésen az elnök 
beszámolt a 2018-as év  
eredményeiről, majd ismer-
tette a számviteli beszámo-
lót, amelyet a közgyűlés egy-
hangúlag elfogadott. 

Közös ebéddel zártuk a 
15 éves évforduló megünneplését.

	 	 Németh	Julianna
  elnök

A Szociális Központ nappalijában a 
február hónap is eseménydúsan telt. 
Megünnepeltük Borbély Csabáné, Kar-
dos Judit, Tormási Jánosné és Geren-
csér János születésnapját, valamint 
Zubán Julianna névnapját. A megfá-
zásos megbetegedések miatt az idei 
farsangolás egyelőre nem tudott meg-
valósulni, azonban a ház-
ban egyre több, nemcsak 
farsangi díszítő elem jelenik 
meg. Kreatív kis csoportunk 
mindig kitalál valami újat, 
amivel a környezetünk szeb-
bé tétele mellett kedvünket 
is jobbá teszik.

A Központban dolgozó-
ink létszáma elérte a 28 
főt. A házi segítségnyújtás 
szolgáltatás továbbiakban 
is színvonalas működteté-
se érdekében egy gondozó-
nővel bővült a csapat.

A Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat megtartotta 
éves szakmai tanácskozá-
sát, melyre a település jel-
zőrendszeri tagjai kaptak 
meghívót. A tanácskozáson az eltelt 
év eredményeit tekintettük át és ja-
vaslatokat, feladatokat fogalmaztunk 
meg a következő évre, hogy munkánk 

Előadás	az	ehető	vadnövényekről

hatékonyabb, eredményesebb lehes-
sen. Ezen cél elérése érdekében felvé-
telre és kinevezésre került egy járási 
jelzőrendszeri tanácsadó, aki március 
1. napjától a jelzőrendszer számára 
nyújt szakmai támogatást. A család-
segítés szolgáltatás feladatellátásá-
nak könnyítése érdekében felvételre 

került egy szociális asszisztens, aki 
a jövőben az Önkormányzathoz be-
nyújtandó támogatási kérelmekkel 
kapcsolatban segíti a lakosságot. 

Az ügyintéző elérhetőségei: Dékmár 
Zsuzsanna, Fonyód Fő u. 43. Ügyfél 
fogadási ideje: hétfőtől csütörtökig 
8.00-10.00 és 14.00-16.00, pénteken 
nincs ügyfélfogadás. Telefonon az 
alábbi telefonszámon érhető el, mun-
kaidőben: 06-20/413-0686.

A Szolgálat soron következő Ado-
mányosztása (Ruhabörzé-
je) 2019. április 3-án lesz, 
10.00 és 12.00 óra között. 
Ezúton is köszönjük a sok 
felajánlást! Egyúttal kérjük 
a tisztelt adományozókat, 
hogy csak olyan ruhaneműt, 
egyéb tárgyakat, használati 
eszközöket ajánljanak fel, 
melyet saját maguk is jó 
szívvel viselnének, használ-
nának. Szíves segítségüket 
hálásan köszönjük.

A következő lapszámtól 
szeretnénk elindítani egy 
cikksorozatot, melyben 
Központunk és Szolgála-
tunk által biztosított szol-
gáltatásainkat szeretnénk 
röviden bemutatni Önök-

nek. Bízunk abban, hogy a továbbiak-
ban ezek az ismertetők segítségükre 
lesznek.

    F.A.
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A kommunista diktatúrák áldozatai-
nak emléknapja megtartását a Magyar 
Köztársaság Országgyűlésének 2000. 

június 13-án elfogadott 58/2000. sz. 
határozata rendelte el. 1947-ben ezen 
a napon Kovács Bélát, a Független Kis-
gazdapárt főtitkárát a megszálló szov-

A Múzeum idei első programja 
március 2-án, szombaton a Sirály 
Art Képző- és Iparművészeti Kör 
tárlatának ünnepélyes megnyitója 
volt. Az alkotói közösség immár 15. 
alkalommal állítja ki szebbnél szebb 
alkotásait a múzeum épületében. 
Idén is színpompás festményekkel, 
kisplasztikákkal és fotókkal köszön-
töttük az éppen megérkező tavaszt. 
A kiállítást Bántó Zsuzsanna a fo-
nyódi gimnázium igazgatója nyitotta 
meg, így emelve az esemény fényét, 
amelyhez hozzájárultak a Fonyódi 
Alapfokú Művészeti Iskola zenepe-
dagógusai. Megtisztelő közreműkö-
désüket ezúton is köszönjük szépen 
és gratulálunk az alkotóknak!

A kiállítás március 23-ig tekinthe-
tő meg keddtől szombatig 8-tól 16 
óráig tartó nyitvatartási időben. 

„Rabszolgasorsra ítélve”

Kiállításmegnyitóval nyitott a Múzeum idén

jet hatóságok jogellenesen letartóztat-
ták, majd a Szovjetunióba hurcolták.

Február 25-én emlékeztünk a több 
tízezer, családjától elválasztott és 
kényszermunkatáborba hurcolt hon-
fitársunkra, a koholt vádak alapján 
mészárszékre küldött emberekre, az 
ellenállóként mártírhalált halt hősök-
re. Ezen a napon felidéztük mindazok 
emlékét, akik az erőszakrendszer ál-
dozataivá váltak, családtagjaikra és 
szeretteikre, akiket a kommunista 
rezsim meghurcolt és kiszolgáltatott. 

Az emléknap sajátossága, hogy a 
múlt felidézése mellett kegyelettel em-
lékezünk mindazokra, akik áldozatul 

estek a kommunista diktatúráknak: 
akiket megfosztottak életüktől, akiket 
bebörtönöztek, táborokba hurcoltak 
vagy internáltak, de ide számítanak 
azok is, akiknek a hatalom tönkre 
tette az egészségét, egzisztenciáját, 
akik nem tanulhattak tovább, akiket 
bekényszeríthettek a Tsz-ekbe, öngyil-
kosságba kergettek…

A továbbiakban a Fonyódi Múze-
umban látható március 29-ig a Terror 
Háza Múzeum „Rabszolgasorsra	 ítél-
ve” című kiállítása, amely a Gulágra 
hurcult 700 ezer magyar ember szen-
vedéstörténetének emléke előtt tisz-
teleg.

Március végétől egy újabb vándor-
kiállítás érkezik Fonyódra: a kapos-
vári Fekete István Látogatóközpont 
„Gombajó Világ” című természet-
tudományos kiállítása. Szeretettel 
várjuk az érdeklődőket a megnyitóra, 
március 29-én, pénteken 14 órakor.

Hogy miről is fog szólni ez a ki-
állítás?

„A kiállítás betekintést nyújt a 
gombák országába. A mikrogombák 
jelentősége említést kap, miközben a 
nagygombák liofilizált példányai sze-
repelnek a vitrinekben, illetve a far-
ontók a fatörzset imitáló állványon. 
A mezei és erdei fajok mellett külön 
teret nyernek az ehetőek, valamint 
a „boszorkánysarokban” elhelyezett 
mérges gombák is. 

Apró részletek teszik színessé a 
kiállítást, így nagyított képet kap-

hatunk a spóralenyomatokról, a ter-
mőréteg variációkról. Mikroszkóp 
segítségével mindenki megszemlél-
heti a gombaspórákat is, miközben a 
központi légyölő galóca képétől szer-
teágazó „gombafonalak” láttatják a 
földben futó tenyésztest-szövevényt.

Aki kedvet kap a gombászáshoz, 
megtudhatja, mik a legszükségesebb 
eszközei ennek a hobbinak. Játékos 
formában közölt információk nyújta-
nak szórakozást az egész családnak.” 
- (Forrás: http://www.museum.hu - 
Baki Zsuzsanna.)

	 	 		Szeretettel	várjuk!

A múzeum nyitva
tartása:

Március 1-től május 31-ig:
Kedd - Szombat: 8.00 - 16.00

Vasárnap, hétfő: ZÁRVA

Ingyenes belépés:
Fonyód kártyával rendelkezők,

fogyatékkal élők, fonyódi iskolák 
tanulói.

Belépődíjak:
Felnőtt: 300 Ft

Diák, nyugdíjas, pedagógus: 200 Ft
Csoportos belépőjegy (min. 10 fő): 

200 Ft/fő
Csoportok vezetése : 1000 Ft
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Boros Misi Jótékonysági koncertje a Kulturális 
Központban

Tavaszi-Papp Beáta festőművész I. Fonyódi Kiállítása

A februári enyhe időnek köszönhe-
tően megkezdődhetett a tavaszra ké-
szülődés. Egyre többen kirándulnak, 
sétálnak, így a közterületek, sétányok 
tisztán tartására, gereblyézésére, 
seprésére folyamatosan időt fordí-
tottunk. A hulladékok, levelek össze-
gyűjtése és elszállítása folytatódott. 
A vasút és a Balaton közötti sétány 
takarítása és az uszadékok össze-
gyűjtése is megtörtént. Megkezdő-
dött a fák, bokrok tavaszi metszése, 
a nyesedékek begyűjtése. Az E-ON 
munkatársai is folytatták a magasfe-
szültségű vezetékeket veszélyeztető 
ágak visszavágását, munkatársaink 
ezeket a gallyakat is telephelyünkre 
szállították.

A Fonyódi Kulturális Központ szín-
házterme adott otthont február 13-án 
Boros Misi Junior Príma díjas zon-
gorista jótékonysági koncertjének. 
A fiatal tehetség nyaranta hosszabb 
időt tölt Fonyódon, illetve Balaton-

2019. február 15-én nyílt meg a 
nagyközönség előtt a fiatal fes-
tő tehetség, Tavaszi-Papp Beá-
ta kiállítása. A festő saját lelki 
világát tükrözi vissza alkotásai-
ban. Kedvence az akril festékek 
és a pasztellkréta használata.

A kiállítást Szelle Szilárd 
énekes műsora nyitotta meg. 
A válogatott örökzöld dalok 
egyvelege után Baricz Kata-
lin, fotóművész elképesztő 
belépőjével párizsi életérzés 
töltötte meg a Kulturális Köz-

fenyvesen. Ezen időszakok alatt, im-
már második éve kapott lehetőséget 
a zongorista a gyakorlásra a színház-
teremben.

A most megrendezésre került esti 
koncertet Molnár Rita, a Fonyódi Kul-
turális Intézmények igazgatója nyitot-
ta meg, majd Misi jóvoltából Mozart, 
Schubert és Liszt műveit hallhatták 
az érdeklődők. Az ifjú zongorista a 
koncertet köszönetképpen ajánlotta 
fel, ezzel is a zongora felújítását tá-
mogatva.

A Fonyódi Kulturális Intézmények 
Bechstein márkájú zongorája 1941-
ben készült Berlinben. A tulajdonos 

Szabó Ferenc Kossuth-díjas zene-
szerző volt, akinek Fonyódon volt 
nyaralója. 1969-es halála után a zon-
gorát özvegye a Fonyódi Zeneiskolá-
nak adományozta. Később a Fonyódi 
Múzeumban tartott hangversenyeken 
és kiállítás megnyitók alkalmával szó-
laltatták meg a hangszert. A Kulturá-
lis Központ 2014-es megnyitója után 
új otthona a színházterem lett.

A zongora felújításának támogatá-
si lehetőségeiről közvetlenül a Fonyó-
di Kulturális Központ igazgatójánál 
érdeklődhetnek.

   Kőszegi	Zsu

pont épületének színháztermét. Az előadás keretén belül Csáki Krisz-
tina festőművész és a Sirály 
Art tagjai közös festményt 
készítettek, melyet a program 
végén Baricz Katinak ajándé-
koztak. A közel egy órás mű-
sor után köszöntő italokkal, 
illetve sós és édes finomság-
gal is kedveskedtek a vendé-
geknek. A kiállítást a 2019. 
március 10-én megrendezés-
re kerülő Fonyódi Nőnap prog-
ramja zárja.   
	 	 	 	Kőszegi	Zsu

A Városüzemeltetés aktuális munkálatai
Ebben a hónapban is folytatódott 

a szociálisan rászorulók számára a 
határozatban megállapított segély-
fa kiszállítása. Az időjárás olykor 
megmutatta téli 
mivoltát, így a 
síkosság men-
tesítés is fontos 
feladatnak szá-
mított. A síkos-
ság mentesítő 
anyagok kihelye-
zésére szolgáló 
kalodák feltölté-
sére, ellenőrzésé-
re fokozott figyel-
met fordítottunk.

Eközben ter-

mészetesen az Intézményeknél fel-
merülő karbantartási munkálatokat is 
elvégezték munkatársaink.

	 	 					Kristóf	Györgyné	
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50 év a Balaton Kollégiumban
A 2019-es esztendő kerek évfordu-

lót hozott a Balaton Kollégium életébe. 
Február végén az intézmény volt és 
jelenlegi dolgozói közösen emlékeztek 
meg az elmúlt 50 év történéseiről.

Minden kezdet nehéz! A kollégium 
megalapításáról, a kollégistákról, az 
építkezésekről, szilenciumokról (hajda-
nában vacsora után is volt), az iskolába 
utazásról, kezdésként első igazgatónk, 
Bakonyi Károly igazgató úr mesélt. A 
Somogy Megyei Tanács által 1968-ban 
alapított intézmény két különálló épü-
lettel kezdte meg működését a Várdom-
bon, a Bartók Béla utca 72. – 78. 
szám alatt. A téliesítés nélküli 
épületekben kevés volt a közös-
ségi helyiség. Mivel az étkezést 
helyben nem tudták megoldani, 
ezért vacsorázni is a gimnázium-
ba kellett utazni, így a kollégisták 
csak az esti órákban tartózkod-
tak a kollégiumban. A következő 
években - a diákság segítségé-
vel- többek között sportpályát 
építettek, stúdiószobát alakítot-
tak ki, bővítették a könyvtárt, melegí-
tőkonyhát hoztak létre, az épületeket 
közösségi helyiségekkel bővítették, 
elindult a diákönkormányzati munka, s 
a diákok különböző szakcsoportokban 
fejleszthették tovább ismereteiket. 

1977-től az intézmény vezetését 
Horváth István igazgatóúr vette át, aki 
több mint 35 évig irányította a kollé-
gium mindennapjait. A folyamatosan 
növekvő létszám indokolttá tette új 
férőhelyek kialakítását. A működő két 

intézmény mellé egy harmadik épüle-
tet kerestek a vezetők és így kaptak 
helyet néhány tanuló részére, az akkor 
Továbbképzési Intézetként működő, 
volt vasúti Drechsler Szállóban. A város 
1992-ben, a több mint 100 éves épület 
kapacitását - országgyűlési pályázati 
forrásból – a duplájára növelte, így ezt 
követően már képes volt a gimnáziumi 
és a szakképzési igényeket is kielégíte-
ni. A tervezés során figyelembe vették a 
pedagógiai igényeket és szempontokat, 
mellyel új, a kor követelményeinek meg-
felelő, korszerű, az iskolai felkészülést 

támogató, diákok számára biztonságos 
otthont nyújtó intézményt alakítottak ki.  

Az intézmény adott helyet több mint 
egy évtizedig a balatoni és somogyi kol-
légiumok találkozójának, ahol különbö-
ző művészeti ágakban mutathatták be 
tudásukat az ide látogatók. 

A kollégium a Művelődési Központ 
felépüléséig helyet adott különböző vá-
rosi rendezvényeknek, helyi civil szerve-
zeteknek, mozinak, különböző intézmé-
nyek programjainak. 

A kapcsolatok közül kiemelkedik 
a középiskolákkal kialakított szoros 
szakmai kapcsolat. 

A korábbi „Középiskolai Diákott-
hon”, „Középiskolai Kollégium” után az 
intézmény az új évezred első évében 
(2001. október 13-án) – diákjai kez-
deményezésére – felvette a „Balaton 
Kollégium” nevet.

2011-ben Fonyód Város támogatá-
sával az intézmény falai között kerül-
tek elhelyezésre a Kárpátaljai Sport-
program keretében hazánkba érkezett 
felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, délvidéki 

magyar diákok, akik nemzetkö-
zivé tették az intézményt.

Az intézmény értékelésében 
nem a formai eredmények, az 
elismerések, hanem az itt ta-
nult diákok pozitív visszajelzé-
sei a legfontosabbak. Minden 
dolgozót örömmel tölt el az a 
tény, hogy a hajdani diákok szí-
vesen jönnek vissza és osztják 
meg régi és új élményeiket. (A 
volt kollégisták már jelezték, ők 

is szívesen jönnének egy kis nosztal-
giázásra.)

Ezúton szeretném megköszönni 
minden volt és jelenlegi kollégának, 
hogy jelenlétével megtisztelte rendez-
vényünket. 

Bővebb, részletes beszámolót a 
www.fonyod.hu weboldalon olvashat-
nak.

  Szabó	Iván
  intézményvezető

A januári cikkben örömmel tudósí-
tottam, hogy a bálunk, és a ruhabör-
zénk jól sikerült. Folytathatjuk az arra 
rászorulók támogatását.

Mindjárt két hetedik osztályos ta-
nuló sítáborozását finanszíroztuk. 
Folytatjuk az étkezési díjak fizetését.

Megszavaztunk, és át is utaltunk 
100.000.-Ft-t a Pécsi- Normandia 
LIONS Clubnak az általuk üzemel-
tetett „Szülőszállás” támogatására. 
Óriási feladat a fenntartása. Mint ér-
tesültünk már sok fonyódi szülő vette 
igénybe.

LIONS hírek
A Kormányzóság április 27-re or-

szágos egészségnapot szervez, ahol 
minden klub valamilyen rendezvény-

nyel részt vesz. Szűrő programmal, 
sportnappal, előadásokkal lehet ne-
vezni. Mi majd a közösségi oldalakon 
tájékoztatjuk, akit érdekel, hogy mivel 
nevezünk. 

Úgy látszik, hogy tetszenek a tevé-
kenységeink, mert jelenleg két tagje-
löltünk is van. 

Szeretettel várjuk, és fogadjuk Őket 
a LIONOK nagy családjába.

A képen egy régebbi egészségnap: 
gyerekeknek szemszűrés!

	 	 						Fábián	Lászlóné
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Mátyás Király Gimnázium - februári hírek

Hetedik hely az országos
német csapatversenyen

Február 2-án tartotta a Mátyás Ki-
rály Gimnáziumért Alapítvány hagyo-
mányos bálját. A 25. bált nagy érdek-
lődés övezte. Köszönjük a résztvevők 
és támogatók pozitív hozzáállását, 
támogatását.

A ERASMUS KA2 
programnak köszönhe-
tően iskolánk küldött-
sége Finnországban 
járt. A finn iskolarend-
szer tanulmányozása 
mellett lehetőségük 
nyílt a helyi finn szo-
kások (szaunázás és 
lékfürdés, hótalp-túra) 
megismerésére. Diák-
jaink a magyar kultu-
rális hagyományokról 
tartottak előadást 
nemzetközi hallgató-
ság előtt. Szervezők: Babodi Gergő és 
Szilasi Gábor.

Február 22-én tartottuk a Mátyás 
Király Gimnázium iskolanapját, a Má-
tyás-napot. A diákszínpad az EFOP 
3.3.2 pályázat támogatásával mutat-

A Bacsák György Szakiskola és 
Szakgimnázium 10.D osztályos tanu-
lóiból álló csapata a Hebe Kft. által 
meghirdetett országos német kará-
csonyi csapatversenyen junior 2 ka-
tegóriában 7. helyezést ért el.

Szép teljesítményükért oklevelet kap-
tak, melyet február 22-én vehettek át.

A csapat tagjai: Marton Szonja, 
Varga Lívia, Megyeri Ádám, Zóka-

ta be Babits Mihály A második ének 
című művének adaptációját, rendez-
te Virág-Halvax Eszter és Szekeres 
Attila. Az emlékbeszédíró pályáza-
tot Szultos Boglárka nyerte. A PRO 

SCOLA díjat az iskola támogatásáért 
a Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak 
Baráti Köre és Szőke Álmos volt diák 
kapta. Haszon Zsolt alapítványi ku-
ratóriumi elnök adta át Kereskai Zita 
magyartanárnak a Mátyás-gyűrűt. 

Az iskolanapon ünnepelte a Fonyó-
di Gimnázium Öregdiákjainak Baráti 
Köre fennállásának 15. évfordulóját. 
A diákság 14 fakultatív program közül 
választhatott, ezek után Kéri György 

skót dudást hallgatták 
meg. A művészeti tá-
bor munkáiból rende-
zett kiállítást Lengyel 
Zsüliett nyitotta meg.

Február 25-én az is-
kolai közösség rádiós 
műsorban emlékezett 
meg a kommunista dik-
tatúrák áldozatairól. A 
műsort a 11. C osztá-
lyosok adták elő.

Február 25-től már-
cius 1-ig PÉNZ7 téma-
hét keretei között Hosz-
szú Zoltánné tartott 

interaktív foglalkozásokat a pénzügyi 
tudatosságról.

Február 28-án dr. József István 
pszichológus előadását hallhatta a 
nevelőtestület. A téma: Konfliktuske-
zelés az iskolában. 
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18.00 órától

Győri Viktória. 
Felkészítő tanár: 
Varga Krisztina.

Iskolánk kö-
zössége nevében 
szeretettel gra-
tulálunk a szép 
eredményhez!

  
						Horváth	Péter
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Boat Show 2019 - Hatalmas érdeklődésnek
örvendett a VAGABUND!

Hazai győzelemmel rajtolt a Petőfi SE labdarúgó 
csapata

A tavaszi nyitányon szomszédvári 
rangadón mérették meg magukat a fo-
nyódi labdarúgók, hiszen a Lengyeltóti 
volt a vendég a József utcai sporttele-
pen, a 16. fordulóban.

Volt is miért visszavágni, hiszen a 
nyári első fordulóból többszörösen el-
halasztott összecsapáson 1-0-s tóti 
sikerrel zárult a novemberi, idegenbeli 
mérkőzés.

A csapatban továbbra is több fiatal 
játékos kapott szerepet, csereként pél-
dául a mindössze 16 esztendős Bíró 
Botond, aki mindjárt a 10-es számú 
dresszt is megkapta. A rutin is képvi-
seltette magát a játékos-edző Baranyai 
Dávid, illetve a sokat tapasztalt Fenyve-
si Flórián, dr. Molnár Ákos, vagy éppen 
Böszörményi Richard személyében. 

A VAGABUND Vitorlás Sportegyesü-
let február 21-24. között kiköltözött a 
Magyarország legnagyobb szárazföldi 
kikötőjeként is emlegetett hajókiállítá-
sára, a Budapest Boat Show-ra. 

A 28. hajókiállítás idén már 
az Utazás kiállítással együtt nyílt 
meg, mintegy 35 ezren érdeklőd-
tek az esemény iránt. Küldetésünk 
az utánpótlásnevelés, valamint a 
partner egyesületeinkkel - Bala-
tonmáriafürdői Vízisportegyesület, 
Piarista Vitorlázó Egyesület Bala-
tonberény, Keszthelyi Yacht kikötő 
VSE, TVSK Ábrahámhegy telepe 
Jégmadár kikötő - közösen szer-
vezett JUNIOR BALATON KUPA Nyugati 
Medence Utánpótlás Ifjúsági Vitorlás 
Versenysorozatának népszerűsítése 

volt. Lehetőségünk volt az ifj. VB 6. 
helyezett Virág Flóra - Molnár Dávid 
vegyespárossal közös pódiumbeszél-
getésen bemutatkozni. - Versenyhajó-

jukat, ill. annak méretarányos mását is 
magunkkal vihettük a kiállításra. A GET 
Kft. jóvoltából a 3D technikával nyom-

tatott 2 méteres katamarán is színesí-
tette a standunkat. - A bemutatkozáson 
beszámoltunk az ifjú tehetségeknek 
nyújtott támogatói együttműködésünk-

ről, az utánpótlásnevelésünkről, 
a VAGABUND munkásságáról, 
a kupasorozatról, és a jelenleg 
is fejlesztőberuházás alatt álló 
vízisporttelepünkről. 

Egyesületünknek, a logónkkal 
és elérhetőségünkkel ellátott sü-
tijeinknek, Fonyódnak és termé-
szetesen O’pen BIC hajónknak 
standunkon és a programszigeten 
- vízen kipróbálva - is óriási sikere 
volt a négy nap során. 

	 	 VAGABUND
	 	 Vitorlás	Egyesület

Egy szívélyes meghívó nőknek, akik valaha is 
gondoltak álmaik megvalósítására

Szeretettel meghívlak egy olyan estére,
ami tele lesz érzelmekkel, provokatív gondolatokkal, 

kérdésekkel és válaszokkal.

"MERJ ÁLMODNI"
workshop

Smith Anita előadásában
A program időpontja:

2019.április 12. péntek 19 óra
Helyszín:

Fonyódi Kulturális Intézmények
8640,Fonyód, Ady Endre u. 17.

A programon való részvétel regisztrációhoz kötött.
A jegy ára  2019.márc. 31-ig . 1500 ft/fő ezt követően 3000 ft/fő.

Információ,regisztráció és jegyvásárlás 2019.04.08-ig  az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
email:anita@youcanmakeyouhappy.com

tel: 06 85 900 050 vagy személyesen a Fonyódi  Kulturális Központban.

Bemutatkozott új igazolásunk Varga 
Donát is, aki némi kihagyás után lépett 
újra pályára, korábban a Bene Ferenc 
Labdarúgó Akadémián pallérozódott. 

Természetesen pályára lépett házi 
gólkirályunk Valkó Tibor, aki ha már ott 
volt, duplájával el is döntötte a három 
bajnoki pont sorsát. Ugyan mindkét 
csapatból több hiányzó is volt, A PSE-
ből az eltiltott Tompa István, a külföl-
dön tartózkodó Varga Balázs, Geiszt 
Tamás, Bérczi Dávid, Mátyás Kristóf, 
Andermann Máté, Ambrus Márton és 
hiányzott Kovács Norbert is.  Végül 

eseménydús meccset játszottak a csa-
patok, amelyet magabiztosan nyert a 
Fonyód, kellettek ehhez Csekk Szabolcs 
nagyszerű bravúrjai is. Varga Donát és 
Bíró Botond is bíztatóan mozogtak, de 
az egész csapat dicsérhető volt.

A tavaszi második találkozón már túl 
nagy falatnak bizonyult a Mezőcsoko-
nya gárdája, amely Fonyódról is elvitte 
a három pontot még tavaly nyáron. A 
bajnokságot toronymagasan vezető ha-
zaiak 4-0-s eredménnyel, magabiztosan 
győzték le a vendég fonyódiakat.  

	 	 												szerkesztőség
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APRÓHIRDETÉSEK
Éves állásra konyhai kisegítőt és 
pultost keresünk a hamarosan meg-
nyíló Terasz Bisztróba, a Balaton 
Áruház III. emeletére. Érdeklődni:  
20/314-6917

•••
Fonyód környéki munkavégzés, 
azonnali kezdés! BS Projekt Kft. - a 
kivitelezésben és a munkaerőpia-
con is megbízható építési vállal-
kozás - munkatársakat keres! Kő-
műves, hidegburkoló, szakmunkás 
bizonyítvánnyal rendelkező szak-
emberek, valamint segédmunkások 
jelentkezését várjuk! BS Projekt Kft. 
bsprojekt2003@gmail.com +36 20 
250 4994

•••
Eladó 1 db 55 literes ELECTROLUX 
típusú hűtőszekrény újszerű, karc és 

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.

dohányfüst mentes, barna színű el-
adó. Hang nélküli (abszorpciós), van 
benne jégkocka készítő. Ár: 17.000,- 
Ft Érd.: 06-70/276-8488

•••
Májustól szeptemberig szobák és 
faházak rendben és tisztántartá-
sára szobaasszonyokat keresünk 
Fonyódra. Munkaidő: 10-14 Bér: 
5.000,- Ft / alkalom. Tel.: 06-20/522-
7769

•••
A Balatoni Kutyakozmetika várja le-
endő, új ügyfeleit! Vállaljuk kisálla-
tok teljeskörű kozmetikázását. Beje-
lentkezés az alábbi telefonszámon: 
06-30/394-2947

•••
Pianino eladó! Ónémet szekrény 
polcos és akasztós két darab eladó! 

Tel.: 06-30/502-3975
•••

Dinamikusan fejlődő fonyódi kem-
pingbe keresünk a 2019-es nyári 
szezonra munkatársakat, az alábbi 
betölthető pozíciókba: bolti eladó, 
üzletvezető, szakács, felszolgáló, re-
cepciós, takarító. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal az alábbi e-mail 
címen lehetséges: irenatorma.
napsugar@gmail.com Tel.: 06-
30/174-6759

•••
PC, laptop, okoseszközök üzembe 
helyezése, beállítása, karbantartása, 
tanácsadás, kényelmesen az ottho-
nában. További információ: kbkrisz.
com vagy a +36-70/575-9762 tele-
fonszámon.
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