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Döntött a Képviselő - testület
A március 28-i ülés összefoglalója

Épül Alsóbélatelepen az új
gyalogos átjáró a Szent István 
téren. A szezonra már itt is
biztonságos lesz az átjutás a 

főúton. A bélatelepiek régi vágya 
valósul meg az új átjáróval. Látványosan alakul az új sportcsarnokunk épülete.

Fonyód Város Önkormányzat Kép-
viselő - testülete elfogadta a Fonyódi 
Kulturális Intézmények 2019. évi szol-
gáltatási tervét.

A képviselő-testület a Fonyódi Vá-
rosfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2019-es 
nyári idegenforgalmi szezonra való 
felkészülésről szóló beszámolóját is 
elfogadta.

A képviselő-testület éves Munkater-
vének megfelelően mind a négy (Jogi, 
Humán, Pénzügyi, Városfej-
lesztési) bizottság elnöke 
elkészítette beszámolóját 
az általa vezetett bizottság 
2018-as évben végzett tevé-
kenységéről. A beszámoló-
kat a testület elfogadta.

A Fonyódi Kulturális In-
tézmények, a Fonyódi Óvo-
da és Bölcsőde, a Fonyódi 
Polgármesteri Hivatal és 
a Fonyódi Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Nonprofit Köz-
hasznú Kft. Közbeszerzési Szabályza-
tának módosításáról, a Fonyód Média 
Nonprofit Kft., a Fonyód Konyha Kft. és 
az Egészségügyi Nonprofit Kft., Közbe-
szerzési Szabályzatának elfogadásá-
ról, a Fonyódi Kulturális Intézmények, 
a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde és a Fo-
nyódi Polgármesteri Hivatal 2019. évi 
Közbeszerzési Tervének elfogadásáról 
is döntöttek az ülésen. 

Intézmény átszervezési javaslat vé-
leményezéséről is tárgyaltak az ülés 

keretében, mégpedig azért, mert a Sió-
foki Tankerületi Központ megkereste 
önkormányzatunkat, hogy a Fonyódi 
Alapfokú Művészeti Iskola művészet-
oktatásában a táncművészeti ág tör-
lésre kerüljön. Indokként megjelölték, 
hogy a képzés jelenleg is szünetel, 
mivel 2017/2018-as tanévben 6 tanuló 
jelentkezett 3 évfolyamra, ezzel a mi-
nimális csoportlétszám sem gyűlt ösz-
sze, valamint társastánc tanár nem je-
lentkezett a feladatellátásra többszöri 

meghirdetésre sem. Ugyanezen okból 
telephely megszüntetésére is sor ke-
rült, ugyanis a társastáncnak a 8640 
Fonyód, Fő utca 4. telephely adott ott-
hont, más művészeti képzés ott nem 
folyik. Természetesen ez a döntés nem 
érinti a Fonyódi Betyárok létét, mivel a 
néptáncosaink egyesületi formában 
működtek és működnek továbbra is.

Dönteni kellett a Fonyód-Bada-
csony közötti Balaton átevezés ren-
dezvény kapcsán is, hiszen az idei év-
ben is a Magyar Kajak-kenu Szövetség 

szervezésben kerül megrendezésre a 
verseny. A rendezvény felvonulási te-
rülete a tavalyi évhez hasonlóan a Ku-
tyás Fürdetőhely. 

A rendezvény időpontja: 2019. júli-
us 6. szombat. Esőnapok: 2019. július 
13. és 2019. július 20.

A területhasználat időpontja: 
2019.07.04. 12:00 - 2019.07.06. 
20:00 óra között, illetve esőna-
pok esetén 2019. 07.11. 12:00 - 
2019.07.13 20:00 óra, vagy 2019. 

07.18. 12:00 - 2019.07.20. 
20:00 óra között. Ezen 
időszakokban időjárástól 
függően, amelyikben a ver-
seny megvalósul, a Kutyás 
Fürdetőhely zárva tart és a 
területen kizárólag a ver-
sennyel kapcsolatos tevé-
kenység zajlik majd. 

Fonyód Város Önkor-
mányzat képviselő-testülete 
Fonyód város közigazgatási 

területén térfigyelő kamerákkal megfi-
gyelt területeket a közterület felügyelet 
előterjesztése szerint állapította meg. 
A közterületi kamerarendszer leendő 
fizikai kiépítése a költségvetés teher-
bíró képességéhez mérten valósulhat 
meg. 

A képviselő - testület következő ülé-
se 2019. április 25-én, csütörtökön 14 
órától lesz a városháza nagytermében. 
A testületi ülések teljes anyaga megte-
kinthető a www.fonyod.hu weboldalon. 

             szerkesztőség
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Tisztelt fonyódi Polgárok!
Tisztelt ingatlan-tulajdonosok!

Az alábbiak szerint - a teljesség 
igénye nélkül - tájékoztatást adunk 
az Önöket akár helyi lakosként, akár 
ingatlan-tulajdonosként érintő, a gya-
korlatban leginkább fontosnak tartott 
helyi szabályokról. Kérjük a lentiek szí-
ves tudomásul-vételét!

Főidényben (június 1-től szeptem-
ber 15-ig) 21 és 8 óra között, főidé-
nyen kívül 22 és 7 óra között tilos a 
motoros és az elektromos fűnyíró, a 
motoros szivattyú, a motoros fűrész 
használata és a zajjal járó építési te-
vékenység (pl. betonkeverő, csiszoló-, 
és vágógépek működtetése) a külte-
rületeket kivéve.

A település teljes közigazgatási 
területén egész évben tilos avart és 
kerti hulladékot égetni. 

A kerti grillezés és a tűzön történő 
sütés-főzés megengedett. Az ilyen - 
nyílt lángú - berendezések, eszközök 
használata, tűz gyújtása az ingatla-
non belül az általános égetési sza-
bályok betartását követeli meg. Nem 
szabad felügyelet nélkül hagyni az 
égő tüzet, még ki nem hűlt parazsat, 
hamut. Gondoskodni kell a megfelelő, 
tűz oltására alkalmas anyag, eszköz 
készenlétben tartásáról, pl. víz, ho-
mok. A tevékenység befejezését kö-
vetően a tüzet gondosan el kell oltani, 
meg kell győződni arról, hogy elaludt.

Kempingezni közterületen tilos, ki-
zárólag az arra kijelölt területen lehet 
(kemping, gyerektábor). 

Strandra nem lehet gépjárművel 
behajtani, vagy ott azzal megállni. A 
strandon tilos a fürdőzők zavarásá-

val horgászni. Tilos gyöngykaviccsal 
terített köztéren, sétányon, füvesített 
vagy parkként kezelt közterületen jár-
művel közlekedni, ott megállni vagy 
várakozni.

A tárgyév június 1-jétől 
a tárgyév szeptember 
15-ig tartó időszakban 
kutyát a strandra nem 
lehet bevinni, bevezetni, 
fürdetni - kivéve: a kije-
lölt Kutyás Fürdetőhely 
területére. 

A közterületen, a lakó-
ház közös használatú helyiségeiben, 
épület részén, udvarán, liftben az eb 
által okozott szennyeződést el kell tá-
volítani. 

Mindenki köteles a tulajdonában 
lévő vagy felügyelete alatt álló eb 
más tulajdonában lévő magánterület-
re való átjutását megakadályozni.

Tilos az ebet táblával tiltott helyre 
beengedni vagy bevinni; gazdátlan ál-
latot közterületen etetni; közterületen 
ebet pórázzal lehet sétáltatni, futtat-
ni. Közterületen ebet csak olyan sze-
mély vezethet, aki az eb irányítására, 
kezelésére és féken tartására képes. 
Közterületen az eb tulajdonosának 
biztosítania kell, hogy az eb sem más 
állatot, sem embert harapásával ne 
veszélyeztethessen, fenyegető maga-
tartásával ne zavarja mások közterü-
let használatát. 

Az ingatlan tulajdonosa, a haszon-
élvezettel terhelt ingatlan esetén a 
haszonélvező és a tulajdonos (a to-
vábbiakban együtt: tulajdonos) egye-

temlegesen köteles gondoskodni a 
tulajdonában álló, a haszonélvezeté-
vel terhelt ingatlannal (a továbbiak-
ban együtt: ingatlan) határos közterü-

let úttestig terjedő teljes 
területének (járda, árok, 
zöldfelület) gondozásá-
ról, tisztán tartásáról, 
hulladék- és gyommen-
tesítéséről. Az ingatlan 
tulajdonosa köteles az 
ingatlana mellett húzó-
dó nyílt árkot és ennek 
műtárgyait tisztántarta-

ni, azokból a csapadékvíz zavartalan 
lefolyását akadályozó anyagokat és 
más hulladékokat eltávolítani, azokat 
elszállítani. Az ingatlana előtti úttest-
re vagy járdaszakaszra benyúló ágak, 
bokrok metszéséről gondoskodni oly 
módon, hogy a növények a gyalogos, 
vagy a közúti közlekedést ne akadá-
lyozzák, baleseti veszélyforrást ne 
jelentsenek.

A házszám-tábla beszerzéséről, ki-
helyezéséről, szükség szerinti cseré-
jéről, megrongálódása esetén pótlá-
sáról és karbantartásáról az ingatlan 
tulajdonosa saját költségén köteles 
gondoskodni.  A házszám-táblát épü-
leten, kerítésen, a közterület felőli 
bejáratnál, ezek hiányában külön tar-
tószerkezeten, közterületről jól látha-
tó módon kell elhelyezni. Saroktelek 
esetén a házszám-táblát azon az ol-
dalon kell elhelyezni, amely közterü-
letre az ingatlant számozták, függet-
lenül attól, hogy hol van az ingatlan 
főbejárata.
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Szabadstrand fejlesztések: 450 millió forintból 
újul meg öt strandunk!

A Magyar Turisztikai Ügynökség 
közel 3 milliárd forintos fejlesztési ke-
retet kapott az idei évben a balatoni 
szabadstrandok fejlesztésére. 

Fonyód mind az öt szabadstrand-
jával kapcsolatos fejlesztését támo-
gatásra ítélte az ügynökség, összesen 
450 millió Ft erejéig.  

Fontos tudni, hogy ezúttal kizáró-
lag a nem fizetős kijelölt, természetes 
fürdőhelyek fejlesztésére volt lehető-
ség. Fonyódon kijelölt, belépődíj meg-
fizetése nélkül használható fürdőhely-
ként van nyilvántartva az Árpád parti 
strand, a Városi strand, a Bélatelepi 
strand, a Báthori utcai strand 
és a Huszka utcai strand, így 
ezen területek fejlesztésére 
van lehetőség jelen támoga-
tás keretein belül. 

Fonyód Város Képviselő 
- testülete rendkívüli ülé-
sén hozott döntésével tá-
mogatta a szabadstrandok 
fejlesztését.

„A lehető legtöbb forrást 
szerettük volna Fonyódra 
hozni, a bruttó 450 milliós 
támogatással ezt sikerült is 
elérnünk. Olyan fejlesztése-
ket vállalhattunk be, amit június 30-
ig meg is tudunk valósítani. A bekért 
fejlesztési javaslatok összeállítása 
során igyekeztünk a lehető legtöbb 
javaslatot beépíteni, ezzel lehetősé-
günk nyílt azokat a strandjainkat is 
fejleszteni, ahonnan nincs az önkor-
mányzatnak bevétele, ennek csak 
örülhetünk.” - fogalmazott Hidvégi 
József, polgármester az ülésen. 

A 450 millió forintos támogatással 
Fonyód Város Önkormányzata megra-
gadta a lehetőséget és kimerítette azt 
a forrást, amely számára elérhető volt. 
A támogatás 100% intenzitású. 

„A szabadstrandok is maradnak! 
Nem volt a pályázat feltétele, hogy 
bármelyik strandunk fizetős stranddá 
váljon. Nyilván van olyan elem, mint 
például az újabb Wibit élménypark a 
Bélatelepi strandon, amely szolgálta-
tásért fizetni kell majd a működtetési 
költségek megtérülése miatt, de az 
összes többi fejlesztési elem nem lesz 

fizetős! Zömmel vizesblokk felújítások 
történnek meg a projektben, játszóte-
reket építünk és eszközöket cserélünk 
majd.” - foglalta össze Hidvégi József 
a megvalósítandó terveket.  

A felújítási munkálatok környezet-
rendezést (amely füvesítést, fásítást, 
járda építést jelent), kerékpártárolók 
létesítését, korszerűsítést és az Árpád 
parton egy nagyjából 1200 méter hosz-
szú, rekortán borítású futópálya kiala-
kítását foglalnak magukban.

2019. február 14-én jelent meg 
a hír, hogy az összes szabadstrand 
megújulhat idén nyárra, amelyre 3 

milliárd forint fejlesztési forrást szánt 
ez évben a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség (MTÜ). Nyilatkozatában Guller 
Zoltán akkor kiemelte: az MTÜ célja, 
hogy 2030-ig az összes szabadvízi 
strand megújuljon. A vezérigazgató 
elmondta, hogy mára a belföldi tu-
rizmus lett a magyar turizmus mo-
torja, ezért indult el két évvel ezelőtt 
a strandfejlesztési program. Az első 
ütemben mintegy 2 milliárd forintos 
támogatást kapott több mint 30 bala-
toni település fizetős strandja. 

A mostani, 
szabadstrandok 
fejlesztését célzó 
projektben Fo-
nyód kapta a leg-
nagyobb mértékű 
támogatást. A 
450 milliós forrás 
részeként a legna-
gyobb beruházás 
az Árpád parti 

strandon valósul meg, mintegy 175 
millió forintból.

„Nagyjából 1200 méter hosszú 
rekortán borítású futósávot alakítunk 
ki, így az ország egyik legszebb pano-
rámája előtt kocoghatnak majd a fu-
tás szerelmesei. Ezen kívül játszóteret 
alakítunk ki, vízi játékokat helyezünk 
el, illetve felújítjuk a vizesblokkokat is.” 
- részletezte Erdei Barnabás, Fonyód 
alpolgármestere.

A Városi strandon a nagy projekt-
elem a már meglévő 300 négyzetméte-
res épület felújítása, illetve átalakítása 
lesz, ahol baba-mama szobát, gyer-

mek foglalkoztatót, és bel-
téri játszóházat alakítanak 
ki. Ezen a szabadstrandon is 
játszótér létrehozását, vala-
mint a vizesblokk felújítását 
tervezik még.

A bélatelepi strandon a 
már említett vízi kalandpark 
várja majd a fürdőzőket, 
ezen kívül itt is felújítják a vi-
zesblokkot, illetve játszóteret 
alakítanak ki.

A Huszka és Báthori utcai 
strandoknál a környezetren-
dezés, valamint vizesblokk 

kialakítása, illetve felújítása lesz a cél.
Négy strandon elektromos kerékpár 

töltőpontot létesítenek, valamint a vi-
zesblokkokat lehetőség szerint gyer-
mekbarát módon alakítják ki. 

A munkálatok hamarosan elkezdőd-
nek annak érdekében, hogy a főszezon-
ban már a megújult szabadstrandok 
várják a vendégeket.

A beruházás ideje alatt - az építési 
helyek kivételével - is látogathatók a 
szabadstrandok.

Többek között megújul az Árpád part sétánya is 
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Tájékoztatás a civil szervezetek 2019. évi önkormányzati támo-
gatásának igénybevételét szabályozó pályázati feltételekről

Tájékoztatás elektronikus ügyintézés kötelezettségről 

Tájékoztatom az érintetteket, hogy 2015. március 27-én hatályba lépett Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
letének 9/2015. (III.26.) számú önkormányzati rendelete, mely meghatározta az önkormányzati forrás államháztartáson 

kívüli átadásának szabályait.
Ennek keretében - egyebek mellett - szabályozásra került a támogatási kérelem benyújtásának határideje, a kérelem 

mellé benyújtandó dokumentumok köre, az önkormányzati támogatás odaítélésének és folyósításának eljárásrendje.

A hatályos rendelet Fonyód város honlapjáról az alábbi linken érhető el: 

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. április 30.

A 2019. évi pályázatokat a rendelet szerint meghatározott dokumentumok csatolásával kell benyújtani. 

A támogatás odaítéléséről szóló döntés várható ideje: 2019. május 31.

A bírálat során támogatásban részesített szervezetek ezt követően kapnak értesítést a támogatás összegéről és a 
szerződéskötés várható idejéről.

Felhívom a figyelmet, hogy a jelzett vonatkozó rendelet 4. §. (4) bekezdése szerint önkormányzati támogatásban 
csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges 

mellékletet csatolja pályázatához.

Felhívom figyelmüket az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tarto-
zik az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani 

az önkormányzati adóhatósággal. Az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalko-
zónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (a továbbiakban: EVNY-ben) is ekként szerepel.

Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett
• Gazdálkodó szervezet - ide nem értve a lakásszövetkezetet, valamint az adószámmal nem rendelkező alapítványt 

és egyesületet és az EVNY-ben nem szereplő, személyi jövedelemadó - törvény szerinti vállalkozót - elektronikus 
ügyintézését a cégkapuja

• az EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó KÜNY tárhelye

útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton köteles benyújtani - 
többek között - önadózásos adónemben a bejelentkezést, változás- bejelentést és adóbevallást,

kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési,
fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmét.

Az adózó részéről az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele megtörténhet:
• az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu) keresztül, vagy
• az E- papír rendszer (https://epapir.gov.hu/) segítségével.

Kérdés esetén ügyfélfogadási időben, 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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Biztonságos, élhető Fonyód

Az ExperiDance szuperprodukciója Fonyódon

Fonyódon két pilléren állt idáig a 
közbiztonság, amelynek köszönhetően 
teljesen nyugodt közérzettel élhették 
mindennapjaikat a helyi lakosok. En-
nek egyik alappillére az önkéntes ala-
pú polgárőrségünk, amely mindenféle 
javadalmazás és térítés nélkül végzi 
feladatait, a tagok szabadidejükben 
segítik a rendőrség munkáját. 

„A közterületeken, a vasút területén, 
a piacon, az iskolák környékén, a kikö-
tőben, a strandokon, a rendezvényeken 
találkozhatunk velük, nagy köszönet 
érte. Rendkívül hasznos és értékes az 
a munka, amit a város lakossága biz-
tonságérzetének növelése érdekében 
végeznek.” - fejezte ki köszönetét Far-
kas Gábor a Humán bizottság elnöke. 

A legfontosabb pillér pedig termé-
szetesen a polgárőrökkel szorosan 
együttműködő rendőrség tevékenysé-
ge. 

„Az elmúlt tíz év legjobb eredménye-
it érte el a városi rendőrkapitányság! 
Valamennyi statisztikai mutatóban ja-
vulást mutatnak az elmúlt év számai. 
Évek óta saját bőrünkön érezhetjük, 
hogy biztonságos városban élünk, 
folyamatosan nő a közbiztonság! Az 
utcákon, a közterületeken mindig talál-

A Cinderella gyermekekhez szóló 
örökmese, egyben egy nagyszerű csa-
ládi mesemusical-színház is.

Az ismert Hamupi-
pőke történet ezúttal 
ősi tartalmi formájá-
ban, de az ExperiDance 
saját felfogásában, 
tánc- és mesemusi-
calként kel életre. Az 
alkotók visszalépnek 
az eredeti történethez, 
kiegészítve az együt-
tesre jellemző színpadi 
különlegességekkel , 
rendkívüli látványele-
mekkel.

Történetünkben, a 
saját otthonában cse-
lédként tartott lánynak a könyveiből 
varázslattal életre kelő legkülönfélébb 
mesefigurák az egyetlen vigaszai. Ők 

kozhatunk rendőrökkel, akik hatalmas 
munkát végeznek. Kiemelt feladat az 
övék, hiszen idegenforgalom tekinteté-
ben kiemelt település Fonyód. Amikor 
nyáron az idegenforgalom miatt a tele-
pülésen tartózkodók száma az állandó 
lakosság többszörösére duzzad, akkor 
is, a rájuk háruló többletfeladatok mel-
lett is szépen helyt tudnak állni.” - ösz-
szegzett a Humán bizottság elnöke. 

Mindezek mellett a technika fejlő-
dése segítheti az említett szervezetek 
munkáját, hiszen az önkormányzat ter-

vezi és a Képviselő - testület már dön-
tött is közterületi kamerák telepítéséről, 
illetve egy kamerarendszer kialakításá-
ról. Ez lesz a közbiztonságot biztosító 
harmadik alappillér. 

„Harminc kamerahely meghatározá-
sát tárgyaltuk a bizottsági üléseken. Ez 
óriási segítséget nyújt majd a hatósá-
goknak, hiszen nem csak a felderítés-
ben lehet majd használni a kamerák 
rögzített felvételeit, hanem ahol ki lesz-
nek helyezve, ott egyértelműen preven-
tív szerepük is lesz. A városba vezető 
utak, forgalmasabb közterületek, terek, 
piac, játszóterek, parkok, strandok, il-
letve azok a területek kerültek szóba, 
ahol előfordult illegális szemétlerakás.” 

A testület döntése következtében 
megkezdődik az árajánlatok bekéré-
se, majd ezt követi a későbbiekben is 
bővíthető közterületi kamerarendszer 
folyamatos megvalósítása. Az önkor-
mányzat célja, hogy a lakosság biz-
tonságérzete tovább javuljon, illetve 
a rendszer segítségével könnyebb le-
gyen az esetleges bűncselekményeket, 
szabálysértéseket megelőzni, vagy 
azok megtörténte után felderíteni, illet-
ve a keletkezett károkat megtéríttetni.

             szerkesztőség

Közterületi kamerarendszer
létesítéséről döntött a testület

(a kép illusztráció)

segítenek megtalálni Hamupipőkének 
a méltó életet és boldogságát, a fele-
séget kereső Herceg oldalán. Ehhez 

azonban még sok izgalmas kalandot 
kell átélniük, mert a boldogságot bi-
zony nem adják oly könnyedén.

Az előadásban látványos tánc-
egységek, gyönyörű dalok és ze-
nék hallhatók, ezúttal prózai je-

lenetekkel tarkítva 
népszerű színészek 
előadásában.

A nagy sikerű elő-
adás Fonyódra is 
ellátogat a gyermek-
nap keretében. 2019. 
május 26-án, vasár-
nap 18 órakor a Zá-
kányi Kálmán Sport-
csarnok várja a kicsi 
és felnőtt érdeklő-
dőket is. Jegyeket 
a Fonyódi Kulturális 
Központban kizáró-
lag elővételben lehet 

megvásárolni. A belépés Fonyód 
kártyával kedvezményes! Informá-
ciók a könyvtárban! 
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A Városüzemeltetés aktuális munkálatai

Móring József Attila: Fonyód aktívan pályázó
település

Az elmúlt időszakban jelentős pá-
lyázati támogatás érkezett Fonyódra, 
melyből megújult például a fonyódi 
piac vásárcsarnoka és annak kör-
nyezete, jelenleg is zajlik az óvoda 
korszerűsítése, előkészítés alatt áll a 
csisztai kerékpárút építése, de nemré-
giben adtunk hírt a 450 millió forintos 
szabadstrand fejlesztésről is.

Móring József Attila, a térség or-
szággyűlési képviselője személyes 
egyeztetések során is meggyőződött 
arról, hogy városunk aktívan pályázó, a 
beérkezett támogatásokkal jól gazdál-
kodó település.

„Ezeknek a fejlesztéseknek a meg-
jelenése a városban két dolgot min-
denképpen jelent: Egyrészt, hogy az 
uniós forrásokat hozzáférhetővé teszi 
a kormány, sok esetben ki is egészíti 
azt. Legalább ennyire fontos az is, hogy 
vannak aktívan pályázó, a támogatá-
sokat okosan felhasználó települések, 
ebbe a sorba tartozik Fonyód városa 
is.” - jelentette ki Móring József Attila. 

Csak a Területfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében több mint 1 
milliárd forintra pályázott Fonyód Vá-
ros Önkormányzata. Ezek a források a 
Somogy Megyei Önkormányzat közve-
títésével jutottak el a pályázókhoz.

Ahogy közeledik a jó idő, egyre több 
külső feladatot tudnak elvégezni kol-
légáink. A téli időszakban és most is 

Munkavállalókat keresünk az 
alábbi munkakörökben:

- piac Wc pénztáros
- parkolóőr szezonális
- strandpénztáros szezonális
- Wibit vízi élménypark felügyelő

Jelentkezés:
fényképes önéletrajzzal személye-

sen a telephelyünkön.
Fonyódi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit

Közhasznú Kft.
8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17.

06 85/560 287;  06 20/237 88 76
06 20/380 53 62

„Ezek a pénzek mind azt szolgálják, 
hogy az itt élők, illetve az ide látoga-
tók szebb, komfortosabb városban 
éljenek. Mindenképpen kiemelném az 
óvoda felújítását, hiszen jelentős for-
rásra volt hozzá szükség, mintegy 300 
millió forintra. A TOP ekkora összeget 
ilyen célra elméletileg nem biztosított, 
de hosszú egyeztetések során sikerült 
megoldani ezt a városnak úgy, három 
részből tevődik össze a fejlesztés. Ez 
mindenképpen indokolt volt, hiszen az 
óvónők meghívá-
sának eleget téve 
magam is elláto-
gattam a fonyódi 
óvodába és azt 
láttam, hogy egy 
nagyon lelkes 
csapat, tenni aka-
ró társaság sze-
retné azt elérni, 
hogy a gyerkőcök 
egy komforto-
sabb óvodába 
j á r h a s s a n a k . 
Most ez megva-
lósul, amelynek 
mindannyian örül-
hetünk!” - fűzte 
hozzá a térség 

országgyűlési képviselője. 
A jövő fejlesztéseire vonatkozó kér-

désre Móring József Attila kifejtette, 
reméli ez a lendület nem törik meg, 
számos fejlesztési forrás elérhető 
Fonyód számára és a városban lévő 
vállalkozók számára is. Emlékeztetett 
arra, hogy a központi fejlesztési prog-
ram részeként megújul a fonyódligeti 
Erzsébet Tábor is, amellyel újabb mil-
liárdos fejlesztés valósul meg a város-
ban. 

folyamatos munkáink közé tartozott 
Fonyód területének tisztán tartása, a 
közterületek, sétányok gereblyézése 
és seprése, a hulladékok, illetve leve-
lek összeszedése, elszállítása. Az egy-
re nagyobb látogatottságnak örvendő 
fonyódi sétányon a vasút és a Balaton 
között szintén figyelmet fordítottunk a 
takarításra, illetve az uszadékok ösz-
szegyűjtésére. A Kutyás Fürdetőhelyen 
tereprendezés és füvesítés történt. A 
tavasz beköszönte előtt a fák metszé-
se és a gallyak, nyesedékek beszállí-
tása is megtörtént telephelyünkre. A 
temetőben tujákat ültettünk. A Vitor-
lás utcában és a József Attila utca 
benzinkúti szakaszán ároktisztítási 
feladatokat végeztek kollégáink. A 
fonyódi intézményeknél felmerült kar-
bantartási munkálatokat láttunk el. A 

kilátók tél utáni karbantartási munká-
ira, a közterületi szalagkorlátok festé-
sére, új utcanév táblák kihelyezésére is 
szükség volt. A piacon földmunkákat 
és felfestési munkálatokat végeztünk. 
A bélatelepi vitorlás kikötő faburkola-

tainak festésére is sor került. Ebben 
a hónapban is folytatódott a szociáli-
san rászorulók részére a határozatban 
megállapított segélyfa kiszállítása.

         Kristóf Györgyné

Nemsokára elkészül a Turul utcai járda egy hosszabb 
szakasza, így nagyobb biztonságban tudnak közlekedni 

a gyalogosok a József Attila utca és a
Bartók Béla utca között.
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Fonyód Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete március 15-én a Mátyás 
Király Gimnázium aulájában városi ün-
nepséget rendezett az 1848-49. évi ma-
gyar forradalom és szabadságharc em-
lékére, valamint a 30 éves Fonyód város 
tiszteletére.

A megemlékezés a gimnázium előtt a 
Fonyódi Tűzoltózenekar térzenéjével vet-
te kezdetét. Az aulába térve a Himnusz 
közös eléneklése után Erdei Barnabás, 
Fonyód alpolgármestere, Biró Norbert, 
Somogy Megye Közgyűlésének elnöke, 
illetve Katona Csaba történész ünnepi 
gondolatait hallgathatta meg a közönség.

Mint minden évben, idén is ezen a na-
pon került sor a városi kitüntetések át-
adására. 

Az idei év díjazottjai: 
• Molnár Dávid - Év Sportolója Díj
• Mátyás Király Gimnázium Leány 

V-VI. korcsoportos kézilabda csapata - 
Polgármesteri Különdíj

• Zsiga Csaba - Polgármesteri Különdíj
• Csizmeg Ferenc - Fonyód Polgáraiért 

Díj
• Fonyódi Óvoda és Bölcsőde óvodai 

intézményegység mindenkori nevelőkö-
zössége - Fonyód Polgáraiért Díj

• Fonyódi Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 
- Fonyód Polgáraiért Díj

Városi ünnepség március 15-én
• Dr. Fauszt Terézia - Fonyód Díszpol-

gára 
94 évvel ezelőtt a fonyódi képviselő tes-

tület díszpolgári oklevelet adományozott 
Ripka Ferencnek, amely sajnos a háború 
alatt megsemmisült. Korabeli újságokban 
megjelent ezen oklevél szövege, így az 
újra elkészített elismerést Hidvégi József 
polgármester adta át a család tagjainak a 
város elismeréseként. 

Molnár Dávid

Dr. Fauszt Terézia

Mátyás Király Gimnázium Leány V-VI. korcsoportos kézilabda csapata

Zsiga Csaba Csizmeg Ferenc

Fonyódi Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegység
mindenkori nevelőközössége 

Ripka Ferenc halála után a bélatelepi 
villatulajdonosok Matzon Frigyessel, 
a kor neves szobrászművészével egy 
bronz domborművet készítettek, de 
felavatására már nem került sor, mert 
a háború forgatagában eltűnt. Nemré-
giben egy régiség-gyűjtőnél felbukkant, 
és sikerült megvásárolni. Ripka Ferenc 
leszármazottainak jóvoltából visszake-
rült Fonyódra, s azt egy festménymá-
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NYÁRI PROGRAMOK 
MÁJUS
Május 26.    Városi Gyereknap, Polgárrá fogadás Vigadó tér 
Május 26.   Experidance-Cinderella  Zákányi Kálmán Sportcsarnok 

JÚNIUS    
Június 4.  Nemzeti Összetartozás Napja  Testvérvárosi park
Június 29.   Dog Beach Fest   Kutyás Fürdetőhely

JÚLIUS    
Július 6.   Balaton átevezés   Kutyás Fürdetőhely (esőnap: júl. 13., 20.) 
Július 7.  Ligeti Nap     Fonyódliget  
Július 11.   Zenés este    Dísz tér 
Július 14.  Bélatelepi Nap   Bélatelep 
Július 18., 19. 20.  Zenés este    Vigadó tér
Július 19-20   Retro Balaton    Piac tér
Július 24.  Zenés este    Dísz tér 
Július 25.  Zenés este    Vigadó tér 
Július 26-28.  Hal és Petyek napok  Vigadó tér
Július 31.  Zenés este    Dísz tér

AUGUSZTUS    
Augusztus 1.  Zenés este    Vigadó tér 
Augusztus 2-4  Sörfesztivál   Vigadó tér
Augusztus 7.   Zenés este    Dísz tér
Augusztus 8-11.  Rock Balaton    Piac tér 
Augusztus 8-11.  Zenés este    Vigadó tér
Augusztus 11. Zenés este    Dísz tér
Augusztus 14. Zenés este    Vigadó tér
Augusztus 17-20. Szent István napok   Vigadó tér, Szent István kápolna 
Augusztus 23-25. Harcsafesztivál   Vigadó tér

20
19

Fo
ny

ód

Rekonstruált díszpolgári oklevél 
Ripka Ferenc családjának 

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.

solat mellett az ünnepség keretén belül 
városunknak adományozták.

Az elismerések átadása után a Palonai 
Magyar Bálint Általános Iskola negyedik 
osztályos diákjainak ünnepi műsora kö-
vetkezett. A gyerekeket Szokola Gabriella 
és Vajdáné Rétháti Katalin tanítók készí-

tették fel. A műsorban jól ismert dalla-
mok és versek kíséretében a forradalom 
és szabadságharc híres nagyjai eleve-
nedtek meg a színpadon. A látványban 
is bővelkedő előadás végén a közönség 
elismerően megköszönte a gyerekek nem 
mindennapi előadását.

A kishuszárok tüzér bandériuma 
ágyúlövéssel tisztelegtek a forradalom 
hősei előtt.

Polgármester úr segítségével a 30 éve 
várossá nyilvánított Fonyód város tortáját 
felszelték, majd az ünneplők megkóstol-
hatták azt az est zárásaként.
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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! -

04.15. Hétfő Burgonyaleves
„A” Zöldbabfőzelék vagdalttal

„B” Csirkemellrizottó

04.16. Kedd Zöldborsóleves
„A” Tarhonyáshús, káposztasaláta
„B” Gombás tokány kifőtt tésztával

04.17. Szerda Húsleves
„A” Paradicsommártás főtt hússal, főtt burgonyával

„B” Meggymártás főtt hússal, pirított darával

04.18. Csütörtök Legényfogóleves
Túrótöltelékes gombóc

04.19. Péntek ÜNNEP MIATT ZÁRVA

04.22. Hétfő ÜNNEP MIATT ZÁRVA

04.23. Kedd Karalábéleves
Burgonyfőzelék sertéspörkölttel

04.24. Szerda Fokhagymakrémleves
„A” Olaszos csirkecomb sárgarépás rizzsel

04.25. Csütörtök Daragaluskaleves
„A” Mexikói tokány bulgurral

04.26. Péntek Marhagulyás
Sajtos-tejfölös spagetti

04.29. Hétfő Zöldbableves
„A” Borsos tokány párolt rizzsel

„B” Olaszos rakott tészta

04.30. Kedd Reszelttészta leves
„A” Kelkáposztafőzelék pulykapörkölttel

„B” Mustáros apróhús párolt rizzsel

05.01. Szerda ÜNNEP MIATT ZÁRVA

05.02. Csütörtök Zöldségleves
„A” Bolognai spagetti

„B” Spenótos pulykacomb gnocchi-val

05.03. Péntek Májgombóc leves
Pincepörkölt savanyúsággal

05.06. Hétfő Zellerleves
„A” Zöldborsófőzelék vagdalt szelettel

„B” Lecsós apróhús párolt rizzsel

05.07. Kedd Hagymaleves
„A” Rakott karfiol

„B” Ananászos pulykamell mazsolás rizzsel

05.08. Szerda Gyümölcsleves
„A” Natúr halfilé petrezselymes burgonyával, saláta

„B” Fokhagymás szelet sült burgonyával, saláta

05.09. Csütörtök Kelbimbóleves
„A” Tejszínes-gombás tokány tészta körettel

„B” Burgonyfőzelék sertéspörkölttel

05.10. Péntek Pulykaragú leves
Rizsfelfújt, sárbabaracklekvár, gyümölcs

05.13. Hétfő Csontleves
„A” Paradicsomos húsgombóc, főtt burgonyával

„B” Eszterházy tokány tészta körettel

05.14. Kedd Karalábéleves
„A” Tejszínes csirkemellcsíkok bulgurral

„B” Hentes tokány párolt rizzsel

05.15. Szerda Brokkolikrémleves
„A” Rántott csirkemáj burgonyapürével

„B” Gombás szelet krokettel

750 Ft

FONYÓDI PIAC Májustól októberig szerda és
szombati napokon kívül hétfőn is nyitva!
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- SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ TA-
NÁCSADÓ

- Önismeret, Önszeretet, Énkép , Ön-
elfogadás, Akaraterő...

Feltárjuk a lelki blokkokat (rossz 
szokások, téves hitrendszerek, csa-
lád..), hogy harmóniába kerülhess ön-
magaddal, szeretteiddel. És élhesd az 
Életet amire vágysz!

- NUMEROLOGUS 
(a nagysikerű Számmisztika c. könyv 

írója) www.szammisztikaebook.hu
- numerolológiai elemzések, tanács-

adás 
A nevedben rejlő titkok és a szüle-

tési dátumod képlete pontosan meg-
mutatja, milyen feladattal születtél, s 
mi az életfeladatod. Mit gondolsz rosz-
szul, mit teszel hibásan, és mi az, amin 
azonnal változtatni kell, hogy a követ-
kező években sikeresebb légy!

- RAJZELEMZŐ SZAKÉRTŐ (képi 
megjelenítés pszichológiája tanács-
adó)

(a rajz olyan betekintést ad a 
személyiségbe, amire semmilyen más 
módszer nem képes.)

Ilia Beatrix 
15 év után újra Fonyódon!

Gyermek és felnőtt rajzok elemzése.
- ENERGETIKAI TESTKEZELŐ (érin-

tésen alapuló testkezelések)
- IET energiaterápia (Az IET® egy 

olyan egyszerű és gyengéd, angyali 
energiákkal dolgozó módszer, amely 
az érzelmi blokkokat oldva és pozitív 
érzésekre cserélve segíti az ember fi-
zikális és energiatestében az életerő 
áramlását, ezzel támogatva az öngyó-
gyító folyamatokat)

- Access-Bars, egyszerűen a keze-
lésről: Te vagy a számítógép, aki elrak-
tározta a téves file-okat ebből és elő-
ző életekből, -Én pedig vagyok a törlő 
gomb, aminek segítségével ezeket tö-
röljük és újakat teremthetsz a helyére.
Olyan mint a számítógép szoftver fris-
sítése.)

- Lélek Ringatás: Nem csak a gyere-
keket lehet rezgések által, ringatással, 
hintáztatással megnyugtatni. A lélek-
masszőr ringató technikája hatására 
aktivizálódnak saját belső gyógyító 
energiáink, és újra nyugodtnak, harmo-
nikusnak érezhetjük magunkat.

A ritmussal, amely hasonló a szív-

veréshez, a sejtemlékezet aktivizáló-
dik, így a sejtek visszatalálnak eredeti 
funkciójukhoz, és mozgásba hozzák 
saját belső gyógyító energiáikat. Eb-
ben a módosult tudatállapotban zárul 
a tudat és kinyílik a tudattalan.

Elérhetőségek:
telefon: 06-70/281-3521

Facebook:Ilia Beatrix A Lélek Ereje
www.iliabeatrix.hu 
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Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Mátyás Király Gimnázium

Bacsák György Szakgimná-
zium és Szakközépiskola

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok

Fonyódi Múzeum

Fonyódi Múzeum

Fonyódi Múzeum
és környéke

Fonyódi Múzeum

Fonyódi Múzeum

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Vigadó tér

Dísz tér

FONYÓDI
PROGRAMOK

Április 21-től Május 28-ig.

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Április 21. vasárnap

11 óra

Április 26. péntek
18 óra

Április 29. hétfő
14 óra 

Április 30. kedd
18 óra 

Május 4. szombat
8.30 -tól

Május 15. szerda
10 óra 

Május 25. szombat
11 óra 

Május 26. vasárnap
18 óra 

Május 18-19.
szombat-vasárnap

Május 26. vasárnap
13 óra

Május 28. kedd
17 óra

Április 30. kedd
17 órától 

Május 3. péntek
10 óra 

Május 11. szombat
10 óra 

Április 27. szombat
8 órától 

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

II. Fonyódi Kulinária

Ballagás

Ballagás

Interaktív madárgyűrűzés 

XVI. Országos Feng Shui és Ezoterikus Találkozó 

Bandérium Napja 

Városi Gyereknap és Polgárrá Fogadás 

Ökumenikus Kulturális Estek 

Boribon kirándul - bérletes gyerekszínházi előadás,
Jegyár: 1.200.-

LIONS egészségnap (vércukorszint mérés) -
Völcsei Judit: stressz és kiégettség felmérés

STOHL ANDRÁS színművész közönségtalálkozója,
moderátor R. KÁRPÁTI PÉTER színművész

Experidance Production - Cinderella mese musical
Részletek a hátoldalon

„Szennyes ingem, szennyes gatyám… Mosás és vasalás a
paraszti háztartásban.” néprajzi vándorkiállítás megnyitó.

Ökumenikus Kulturális Estek: „A bor teológiája” Smidéliusz Zoltán ny. ev. esperes 
és Légli Ottó borász borkóstolóval egybekötött interaktív előadása

VOLLEIN FERENC festőművész kiállításának megnyitója

Helyszínek:
Bacsák György Szakgimnázium és Szakközépiskola (Béke u. 1.),  Dísz tér, Feng Shui Galéria (Szent Ist-
ván 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

Mátyás Király Gimnázium

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok

Fonyódi Múzeum

Fonyódi Múzeum
és környéke

Katolikus miserend
Plébániatemplom: első péntekenként 17 

óra, vasárnap 11 és 17 óra.
Szent István kápolna: vasárnap 9:15 óra

Fonyódliget, Nagyboldogasszony kápolna: 
május első vasárnapjától

Bélatelep, Szent Anna kápolna: május első 
szombatjától

Szent József családos misék:
Minden hónap második vasárnapján 17 

órakor a plébániatemplomban.

• Április 18. NAGYCSÜTÖRTÖK: 18.30 utol-
só 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 körme-
net
• Április 21. HÚSVÉTVASÁRNAP: 8:45 
órakor ételszentelés.
11 és 18:30 órakor szentmise.
• Április 22. HÚSVÉTHÉTFŐ: 11 és 18:30 
órakor szentmise.

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

Házi istentisztelet úrvacsorával április 19-én, 
nagypénteken 10 órakor

Nyírő Károlynénál (Kilátó u. 25.)
• 2019. április 21. Húsvétvasárnap 9:30 úrvacso-
rás istentisztelet
• 2019. május 5. vasárnap 9:30 úrvacsorás 
istentisztelet
• 2019. május 19. vasárnap 9:30 istentisztelet
a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóra
2019. május 15-én, szerdán 16 órakor

Schmidt Zoltánnénál  (Fő u. 39.)                                   

Ökumenikus Kulturális Estek
a Fonyódi Múzeumban   

2019.április 30-án, kedden 17 órakor
Smidéliusz Zoltán nyug. ev, esperes és Légli 

Ottó borász
Előadás: A bor teológiája és  borkostoló

Református Istentiszteletek
rendje

• április 18. 18 óra, Nagycsütörtök, 
páskaliturgia
• április 19. 11 óra, Nagypéntek, Passióolvasás
• április 21. Húsvétvasárnap úrvacsorás 
ünnepi
• április 22. Húsvéthétfő összevont családi 
erdei tojáskereséssel
• április 28. Hogyan írták a Bibliát és miért 
fogadjuk el Isten szavának?
• május 5. Családi istentisztelet: Gyertek, 
tegyünk jót!
• május 12. Hendikepek - Jn 9,35-41
• május 19. Amit kimond és amit elhallgat - Jn 
11,6-16
Házi bibliaóra május 2. (Szent István utca 94.) 

és május 16. (Mikes utca 10.)  9.30-11.30
Bibliaóra az Apostolok Cselekedetei alapján 

minden csütörtökön 18 órától a FOKIban
Imaközösség minden csütörtökön 17 órától

OLVASÓKÖR 2019. április 24. (szerda) 17 óra
Téma: Egy szabadon választott mű elolvasása

Márai Sándor írótól.
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II. Fonyódi Kulinária   
Gasztronómiai rendezvény

Időpont: 2019. április 21. Húsvét vasárnap 11 órától 21 óráig 
Helyszín: Fonyód, Dísz tér 

Finom ételek és a zamatos borok lesznek a főszereplői a II. Fonyódi 
Kulinária gasztro rendezvénynek. 

A rendezvény célja, hogy lehetőséget biztosítsunk az érdeklődőknek a 
találkozásra a  beszélgetésre, közös kulináris élmények megtapasztalá-
sára. A helyi és környékbeli éttermek újdonságokkal, hagyományos éte-
lek újragondolásával, gasztronómiai különlegességekkel készülnek. Igazi 
ízkavalkád és meglepetés várja az érdeklődőket.

Az II. Fonyódi Kulinária alkalmával a Téli Konyhám, a Bárka, a Hubertus 
Hof, a Terasz Bisztró, a Cool Café és a Barbakán Kávézó  étlapjain  tor-
más „gasztrocsemegék” szerepelnek a Dísz téren, de a városban található 
éttermek  is hasonló kínálattal készülnek.  Alapanyagként  a helyi terme-
lők termékeit használják és a séfek innovációinak köszönhetően újszerű, 
street food húsvéti fogásokkal rukkolnak elő.

 A baráti beszélgetéseknek a borudvar ad helyet, a gyermekeknek a 
játszóház és a húsvéti állatsimogató biztosít tartalmas kikapcsolódást. 
A II. Fonyódi Kulinária igazi gasztronómiai családi program az igényes és 
kellemes kikapcsolódásra vágyóknak. 

Program: 
11.00-21.00 Finom ételek és borok kóstolása, hangulatos zene mellett
12.00-16.00 Varázshangok Húsvéti játszóház 
13.00 B-Tone & Müller Attila saxophone live act show 
15.00-18.00 Nyuszi és póni állatsimogató 

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait és ismerőseit
2019. május 18-19-én (szombat-vasárnap)

A FONYÓDI XVI. ORSZÁGOS  FENG SHUI ÉS EZOTERIKUS TALÁLKOZÓRA.
FONYÓD, ADY E. U. 17., KULTÚRÁLIS KÖZPONT

ELŐADÁSOK
Május 18.

10.00 MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐ
10.20 Szilvásy Judit: Mit hoz a feng shui 2019-ben?
10.50 dr. Taraczközi István: XXI.századi rákjárvány  
11.20 Elek Ildikó: Hangulatjel                                                                                                                                      
11.40 Erdélyi Lili Ada: Kapcsolati gubancaink megoldóképlete
12.00 ENRICO hegedűművész koncertje

EBÉDSZÜNET
14.00 Józsa Klára: Miért nem gyógyul meg mindenki?
14.20 Juhász Márta: Egészség, stressz és hit kapcsolata
14.40 Tárczi Zita: Az emberi energiák és a magyar nyelv                                                             
15.00 Völcsei Judit: A mindennapi élet mágiája
15.20 dr. Nemes Katalin:  Mit jelez az íriszünk és mit mutat az auránk?
15.40 KÁVÉSZÜNET
16.00 A BNK Stúdió táncbemutatója
16.20 Wittenberger Erzsébet: A tiszta víz pozitív ereje
16.40 Vass Gabriella: Életünk a feng shui tükrében
17.00 Szabó Kimmel Péter: A személyiség parapszichológus szemmel
17.20 Lidák János: Gyógyító kezek
17.40 Szabó Melinda és Betti: Feng shui tapasztalataink
18.00 BERKES GABRIELLA színész, énekesnő koncertje
Ebéd: 1000 Ft/fő;  Szállás: 3500-4000 Ft/fő
Tel.: 70-6228803, 30-9587617

ELŐADÁSOK
Május 19.

9.00 Marton Mária: Egészség az EWS készülékkel
9.20 Maronka Valéria és Kusz Zsuzsanna:
          A drogmentes cannabis csodája  
9.40 dr. Kovács Matild: A komplementer ismeretek az orvosi 
gyakorlatban                                     
10.00 Miskó József: Enni vagy nem lenni
10.20 Gáll Anikó: Feng shui sikerek a hétköznapokban
10.40 Csizmadia Klára: Önmagunkért vállalt felelősség
11.00 DR. PAPP LAJOS és R. KÁRPÁTI PÉTER: Halálközeli élmények
12.00 KÖVI SZABOLCS fuvolaművész és zeneszerző koncertje      

EBÉDSZÜNET
14.00 Papp Gyöngyi: Omega-3 - az egészség alapköve
14.20 dr. Fauszt Terézia: Munkahelyi stressz és a feng shui
14.40 Vidovszky Katalin: Ember és a természetgyógyászat
15.00 Meiszner Béla: Feng shui a mindennapjaimban
15.20 Pető Gyöngyi: Innováció feng shuival
15.40 dr. Kovácsyné Bárány Piroska: Feng shui az életemben 
16.00 A MARCALI 3 TENOR koncertje

BÜFÉ, TERMÉKBEMUTATÓ ÉS VÁSÁR. 
SZOLGÁLTATÁSOK: jóslás, asztrológia, számmisztika, állapotfel-

mérések, kezelések, ingyenes masszázs, grafológia                 
A BELÉPÉS DÍJTALAN!
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„Elszállt a tavasz, itt-ott  eltévedt szirom cselleng a szélben”  Yosa Buson

Emlékezés 1848-ra
Kossuth Lajos fegyvergyárosa, 

Ziegler Sándor (1823-1879) előtt 
tisztelegtünk  Szőlősgyörökön. A  ne-
gyedszer megrendezett  konferencián  
előadást hallhattunk a 
huszár hagyományőr-
zésről, megemlítve a Fo-
nyódi Huszárokat is. Sok  
érdekes adatot tudtunk 
meg az 1848 áprilisában 
elfogadott törvényeknek 
a falusi lakosságra gya-
korolt hatásáról. 

Kevesen tudják, hogy 
1848. szeptember 30-án 
ellenséges utánpótlási 
szállítmány érkezett Jel-
lasics fehérvári táborából 
Szőlősgyörökre. A falu 
lakossága összefogva a 
környező településekkel, 
feltartóztatta a horvát katonaságot, 
amely 200 szekérből és 600 kísérő lo-
vasból állt. Mindössze két órán keresz-

A Nappaliban március hónap már 
a húsvétra készülődés jegyében 
telt, különböző tavaszi és húsvét-
váró díszek készülnek a szorgos 
kezek között. Egy kis parkosítás-
ba is belefogtunk, melynek ered-
ményeképpen szebbé tettük külső 
környezetünket. A munkála-
tokban Albi tevékenyen részt 
vett, valamint egy kis fát is 
ajándékozott az intézmény-
nek. Köszönjük szépen!

Mint az jeleztük előző cik-
kükben, szeretnénk bemutatni, 
mivel is foglalkozunk, milyen 
ellátásokat, szolgáltatásokat 
tudnak nálunk igénybe venni 
a lakosok. Elsőként az Étkez-
tetés szolgáltatást szeretnék 
bemutatni.

Az étkeztetés szolgáltatás 
keretében biztosítjuk azoknak 
a szociálisan, koruk, egészségi 
állapotuk miatt rászorultaknak 
a napi egyszeri meleg élelem-
mel való ellátását, akik önmaguknak, 
illetve eltartottjuknak tartósan, vagy 

tül folyt az összecsapás, a harctéren 
116 halott maradt, a győztes györökiek 
233 foglyot ejtettek, míg csapatukból 
négy társuk esett el. 

A konferencia helyszínén látható a 
Somogyiak Baráti Körének „Tavasz-
váró” kiállítása, amelynek megnyitó-

ján  fonyódi művészek szerepeltek, 
és Ekkert Noémi, az MKG  tanulója is 
mondott verset. 

Május 3-án a gimnázium ballagási 
ünnepsége után tartjuk 
meg vezetőségválasztó 
közgyűlésünket is. Aki 
szeretne  a vezetőség 
munkájában részt venni, 
azt szívesen látjuk!

Itt az adóbevallás ide-
je, kérjük, támogassa, 
és/vagy kérje meg isme-
rőseit, családtagjait  az 
SZJA 1 %  felajánlására  
a Fonyódi Gimnázium 
Öregdiákjainak Baráti 
Köre részére,  hogy segí-
teni tudjuk a  gimnázium 
tehetséges tanulóit! Kö-
szönjük!  Adószámunk: 

18778232-1-14. 
  Németh Julianna
  elnök

A Szociális Központ hírei
átmenetileg más módon azt biztosí-
tani nem képesek.

Étkezésben részesül az az igénylő, 
vagy az általa eltartott, aki kora vagy 
egészségi állapota miatt nem képes 
étkezéséről gondoskodni.

A rendkívüli élethelyzetbe kerültek 

részére, lehetőséget biztosítunk az 
étkezés igénybevételére, illetve segít-

séget nyújtunk a saját lakóhelyen tör-
ténő étkezés igénybevételére (házhoz 
szállítás). Az étkeztetés szolgáltatás 
térítési díj fizetés ellenében vehető 
igénybe.

Az igényléssel, valamint a jogosult-
sági feltételekkel kapcsolatban Vass 

Lajosné, Magdi ad bővebb tá-
jékoztatást az érdeklődőknek, 
személyesen (munkanapokon 
8.00 és 16.00 között), illetve 
telefonon: 85/560-212.

Köszönjük a beérkezett 
ruha és játék adományokat az 
adományozóknak! Továbbra is 
várjuk a higiéniai eszközöket, 
tisztálkodó- és tisztítószereket 
is. Kérem a tisztelt adományo-
zókat, hogy csak olyan hasz-
nálati eszközöket, illetve ru-
haneműket adományozzanak, 
melyeket még saját maguk is 
jó szívvel használnának! Kö-
szönjük!

A szolgálat következő ru-
habörzéje: 2019. május 8. szerda, 
10.00-12.00
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A fonyódi Harmónia Nyugdíjas Klub
megalakulásának 30. Évfordulója

Érzéketlenség

Március 23-án tartotta megala-
kulásának 30 éves évfordulója al-
kalmából ünnepi rendezvényét a 
fonyódi Harmónia Nyugdíjas Klub a 
Kulturális Központ konferenciater-
mében. Az ünnepségre meghívást 
kapott Hidvégi 
József, Fonyód 
polgármestere, 
Stikel János, 
a Nyugdíjasok 
Szervezeteinek 
Somogy Megyei 
S z ö v e t s é g e k 
elnöke, Molnár 
Rita, a Kultu-
rális Központ 
igazgatója, il-
letve a Nyugat 
Balatoni Kistér-
ségi vezetők is. 
Az ünnepség háziasszonya, Pamu-
ki Józsefné, Panni néni összefog-
lalta az elmúlt 30 év történéseit a 
Klub életében. A kezdetekkor még 
Egyedülélők Klubja nevet viselő 14 
fős társaság, hamar felkeltette a 
figyelmet és miután egyre több há-
zasságban lévő tag is csatlakozott, 
egy későbbi névváltoztatás alkalmá-

Hosszú sorok várakoztak az üzlet 
pénztárai előtt. Testvéremmel magam 
is az egyik sorban álltam. Előttünk 
egy idős úr várakozott. Kosarában 
alig lézengett néhány áruféle. Lassan 
araszolt előre a sor, hisz mindenkinek 
dugig volt a kocsija, nem úgy, mint az 
idős úrnak, aki hamar végzett előttünk.    

- Ezerhuszonhat forint - közölte a 
végösszeget a pénztáros.

- Akkor vissza kell tennem valamit 
- mondta szégyenkezve az öregúr. - 
Csak ezer forintom van.  

- Kis türelmet kérek - állt fel a pénz-
tárosnő. - Hívok valakit a visszaszám-
lázáshoz.   

- Még csak ez hiányzott! - hallat-
szott egy rosszalló hang. - Hogyan le-
het pénz nélkül vásárolni menni?!...

- Milyen jogon rabolja a drága időn-

val vették fel a Harmónia Nyugdíjas 
Klub elnevezést. A folyamatosan 
25-30 fővel működő társaság heten-
te egyszer a Kulturális Központban 
tart találkozót. Ezen felül kistérsé-
gi versenyeken, az önkormányzat 

által szervezett ünnepségeken, sa-
ját szervezésű összejöveteleken 
jelennek meg tagjaikkal, így is sok 
közös élménnyel gazdagítva a min-
dennapjaikat. Megemlítésre kerül-
tek a csoportos kirándulások is, az 
ország különböző pontján jártak, de 
külföldi utazáson is vettek már kö-
zösen részt, melyet az önkormány-

zat segítségével pályázat útján si-
került megszervezniük. Támogatást 
kapnak az önkormányzattól, a Kultu-
rális Központban minden segítséget 
megkapnak a délutáni összejövete-
leik lebonyolítása kapcsán.

Hidvégi Jó-
zsef polgármes-
ter köszöntő 
beszédében ki-
emelte: nagyon 
fontos az idősek 
számára, hogy 
aktívak legye-
nek, közösség-
be járjanak és 
heti rendszeres-
séggel legyen 
közös program-
juk. Ezt biztosít-
ják a városban 

működő klubok, így a Harmónia is, 
ezért a továbbiakban is számíthat-
nak Fonyód Város Önkormányzatá-
nak támogatására.

A jelen lévők egy kis ízelítőt kap-
hattak az elmúlt három évtized em-
lékeiből, majd svédasztalos uzson-
nával, és közös ünnepléssel zárták le 
az Évfordulós ünnepséget.

ket az öreg? - háborgott nyeglén egy 
fiatalember.  

Megdöbbentett az emberek érzéket-
lensége.

- Várjon, kérem! - hallottam a húgom 
hangját. - Kifizetem, amennyi hiányzik.

Néma csend lett hirtelen. Aztán a 
pénztárosnő megkönnyebbülten ült 
vissza a helyére. Boldogan vette el 
az idős úr pénzét, no meg a hiányzó 
huszonhat forintot. A sorban várako-
zóknak kedvére lehetett ez a fordulat, 
mert több megjegyzés nem hangzott 
el. Végül is mindenki jól járt. Amikor 
végeztünk a pénztárnál, az idős úr 
odalépett hozzánk, hogy megköszönje 
a segítséget és megkérdezze, milyen 
címre küldheti el a kölcsön kapott 
pénzt.

- Ugyan már! Hova gondol?! - tilta-

kozott a testvérem. - Hisz jelentéktelen 
összegről van csak szó. Talán legköze-
lebb Önnek lesz módja segíteni vala-
kin, aki szorult helyzetbe kerül. 

- Azt hittem, az emberekből már 
kiveszett az emberség. Áldja meg az 
Isten! - mondta az idős férfi, miközben 
hálásan szorította meg a húgom kezét, 
majd elindult a kijárat felé. 

Hosszan néztünk utána. Képtelen 
voltam megszólalni, mert sírás fojto-
gatta a torkom. Hajlott, egyre távolodó 
alakját nézve önkéntelenül édesapánk 
jutott eszembe. Míg élt, neki is mindig 
filléres gondjai voltak, s bizony napok-
kal a nyugdíjfizetés előtt neki is meg 
kellett gondolnia, mire futja abból a ke-
vés aprópénzből, amely lapos pénztár-
cája sarkában elvétve még meglapult. 

   Lévay Mária
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Újdonság a bölcsődében

Pintyőke Fesztivál 

„Nekem két bohócsapka van a fejemen…” 

A kiskanizsai Pipitér-óvoda által 
20. alkalommal megszervezett kultu-
rális találkozóra voltunk hivatalosak. 
Március 30-án Somogy megyéből 
a mi óvodánk vett részt a rendezvé-
nyen. A Hevesi Sándor Művelődési 
Központban összesen 400 kisgyerek 
ropta a táncot. A gyerekek tavaszvá-
ró műsor keretében népi gyermekjá-
tékokat és néptáncot mutattak be. A 
Fonyódi Óvoda Eszterlánc Néptánc 
és Népi gyermekjáték csoportja ötö-
dikként lépett a színpadra. A kezdeti 
izgalmak után fergeteges műsort mu-

Március 20-án újabb közönségta-
lálkozónak adott otthont a Feng Shui 
Galéria. Az est vendége ezúttal Sol-
tész Rezső énekes, dalszerző volt, 
akit Szabó Gábor kérdezett az éle-
téről, szakmai pályájáról. 1963-ban 
kezdett zenével foglalkozni és az 
1965-ös „Ki mit tud?” óta számolja 
zenei munkásságát. 
Zongorán tanult elő-
ször, majd az édes-
apja által a frontról 
hazahozott gitár 
adta az újabb lökést 
és elkezdett ezzel a 
hangszerrel is meg-
ismerkedni.  Az éne-
kes visszaemlékezé-
seiből többek között 
azt is megtudtuk, 
hogy az indulás nem 
volt zökkenőmentes, 
megesett, hogy „me-
gették” a hangsze-

Gyermekek és felnőttek nagy-nagy 
örömére március közepén megér-
kezett a bölcsőde udvarára a régen 
várt kisvonat, ami teljessé teszi ját-
szókertünket és új kedvenccé válhat 
a gyermekek számára. (Bár, a kismo-
tort kiütni a nyeregből nem könnyű 
feladat…)

A fából készült, kifejezetten böl-
csődés korosztály számára tervezett 
játékeszköz beszerzése tervszerűen, 
a Fonyódi Gyermekekért Bölcsőde 

Alapítványt támogatók nagyvonalú 
adományainak összegyűjtésével va-

lósult meg, a kisvonat elkészítését 
és szállítását pedig a Mátrapark Kft. 
Játszótérszervíz dolgos munkatársai 
közreműködésének köszönhetjük. 

Mindennek eredményeképp a 
bölcsőde intézményegység ismét 
hasznos, esztétikus és időtálló, a 
gyermekek számára felbecsülhetet-
len értéket képviselő játékeszközzel 
bővülhetett. 

Úgy gondolom a képek magukért 
beszélnek.

tattak be. A nézőközönség 
nagy része szerint a leglát-
ványosabb produkciót adták 
elő a gyerekek. A nézők és 
a résztvevők közül többen 
megdicsérték a ruhájukat. 
A rendezvény végét táncház 
zárta, amihez bárki csat-
lakozhatott. Nagyon szép 
élmény volt ez a gyerekek-
nek és nekünk szülőknek 
is szívet melengető volt. Ez úton is 
szeretnénk megköszöni a felkészítést 
Madarászné Mariannak és Molnár 

Andreának! És mindenkinek, aki segí-
tett, hogy ez a műsor létre jöhessen. 

              Györei Eszter

reket. A Rangers és a Corvina zene-
karok után kezdett szólókarrierbe. A 
sok emlék között kutatva felsejlettek 
a Szovjetunió-beli fellépések is, töb-
bek között a legelső, ami 1980-ban 
Bakuban volt. A szervező cég kérése 
volt, hogy írjon egy dalt a Moszkvai 
Olimpia tiszteletére, melynek hang-

szerelője Malek Miklós volt. 1982-
ben második helyezést ért el a Tánc-
dalfesztiválon a Szóljon hangosan 
az ének című dalával, majd 1996-ig 
tíz albuma jelent meg másfélmillió 
példányban. A zenei pálya mellett a 
másik bohócsapka a lapkiadás és 
az első magazin Tschin Bum néven 

jelent meg, mely 
a Zenész Magazin 
elődje volt. A szám-
talan kedves, törté-
netbe öntött emlék 
megmosolyogtatta 
a hallgatóságot, vi-
dám hangulatot va-
rázsolva a galériába. 
Az est zárásaként 
felcsendültek a jól 
ismert dalok, köztük 
az elmaradhatatlan 
Szóljon hangosan 
az ének.   
         Szárnyasi Ottó
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Március a tavasz első hónapja. A 
természet megújulása is elkezdődik. 
Március 15. közeledtével, mivel már 
az idő is tavasziasra fordult. Levettük 
a téli védőtakarást a Város makett-
ról. Arra sétálva egyre többen meg-
állnak és fényképezkednek 
a szép napsütésben. Egy 
szép színfoltja lett a többi 
látnivalóval a térnek és Fo-
nyódnak.

A megelőző számban 
örömmel adtunk számot, 
hogy két új tagjelöltünk van, 
most pedig kissé szomorú-
an, de sajnos két tagunktól 
kell elbúcsúzni. Saját akara-
tukból távoznak.

Már arról is adtunk hírt, 

LIONS hírek
hogy április 27-én országos egész-
ségnapot szervez a LIONS Szövetség.

Akkor még nem tudtuk pontosan, 
hogy mi milyen eseménnyel veszünk 
részt. Minden klub kapott a Szö-
vetségtől egy vércukorszint mérő 

műszert, és ezzel szeretnénk vércu-
korszint mérést végezni. Mégpedig 
27-én reggel 8-10 óráig a Kulturális 
Központban. Ugyanitt Völcsei Judit 
stressz, és kiégettségi felmérést, 
tanácsadást tart igény szerint. Min-

denkit szeretettel várunk 
mindkettőre.

A NEA-nál pályáztunk mű-
ködési támogatásra, most 
várjuk a pozitív elbírálást.

Kérelmek is érkeztek. Tü-
zelőt vásároltunk egy csa-
ládnak, ruhát gyerekeknek 
és továbbra is 

étkezési díj térítések ren-
dezésével is támogatunk 
családokat.

     Fábián Lászlóné

Víz világnapi konferencia
Évről évre megszervezi a Balaton 

Fejlesztési Tanács munkaszerveze-
te, a Balatoni Integrációs Közhasznú 
Nonprofit Kft. a Víz világnapi konfe-
renciát. Idén március 19-én tartották 
Siófokon. 

Számos előadás, többféle módon 
volt hivatott bemutatni a magyar ten-
gerrel kapcsolatos legújabb híreket, 
információkat. Szó volt a globális 
változások lokális hatásairól, azaz, 
hogy a klímaváltozás milyen módon 
befolyásolja közvetlen környezetün-
ket a Balatonnál.

Ismertették, hogy egyre szélső-
ségesebben hosszú ciklonokkal és 
anticiklonokkal találkozhatunk a 
térségben is. A Balaton tavi cirkulá-
ciója nagy mértékben befolyásolja 
a mikroklímát, amelyet mi emberek 
tettünk szélsőségesebbé, melynek 
következtében kiszámíthatatlan vi-
harokkal és nagy, átlag feletti hőség-
gel is számolnunk kell.

A Balaton vízfelülete 600 km2, 
hossza 78 km, átlagos szélessége 
7,7 km, átlagos mélysége 3,3 m. A 
teljes partvonal hossza 235 km, a 
vízgyűjtő terület pedig 5,775 km2.

1863-ban kezdődött a Balaton 
mesterséges vízszintszabályozá-
sa. 1891-ben már falazott zsilip 
épült ennek érdekében. 1947-ben 
80 m2/s vízáteresztő kapacitású 

zsilipet létesítettek. 
Talán sokan emlékeznek a 2000-

es évek elejére, amikor az aszályos 
időszakban 23 cm volt a vízszint 
minimuma. Ennek ellentétele volt a 
2014-es esztendő, amikor a maximá-
lis vízszint 135 cm volt.

2000-től 2018-ig hét olyan év is 
volt, amikor természetes készletgaz-
dálkodás negatív volt, azaz több víz 
folyt el, mint amennyit pótolni tudott 
a természet. 

A mai szabályozás 2002-től ér-
vényes. 2003-ban született meg az 
ötlet, hogy a többletet magában a tó-
mederben kell tárolni. Ebből követke-
zett az üzemi vízszint megemelése, 
2016-tól tartott két és fél évig a 120 
cm-es vízszint próbaüzeme. A Bala-
ton maximális vízállása ez alatt 126 
cm volt.

Ezt követően a 120 cm-es szabá-
lyozás környezetvédelmi engedélyt 
kapott, az új szabályozás pedig ez 
év február 11-től érvényes. Kivezet-
ték az alsó szabályozási szintet. 
Mindennek az alapja az, hogy a Bala-
ton vízének stabilizálására szükség 
van! 

Ugyanakkor egy, a tóparti önkor-
mányzatokkal, kikötőkkel, strandüze-
meltetőkkel közösen elvégzett kuta-
tásban az adatszolgáltatók válaszai 
alapján arra jutottak, hogy a további 

vízszint emelésének lehetősége a 
többség szerint kizárt. Több víz a je-
lenlegi módszerrel magában a tóme-
derben nem tárolható!

A vízszint megemelés káros kö-
vetkezményeinek minimalizálása a 
cél, ugyancsak az adatszolgáltatók 
válaszai alapján. Ebben egyébként 
43 tóparti település, 105 strand üze-
meltető, 25 kemping és 89 kikötő (33 
BAHART-os, 56 egyesületi és privát) 
vett részt. 

Március 15-én lépett hatályba az 
új „Balaton törvény”, melynek a neve 
ma már: a Balaton Kiemelt Üdülő-
körzet új területrendezési terve. Ezt 
megelőzte az elmúlt 2 évben a terü-
letrendezési terv felülvizsgálata. A 
törvény 180 településre vonatkozik, 
tehát nem csak a közvetlen vízpar-
tiakra. 

A következő időszak fontos fel-
adata lesz a Balaton levezető rend-
szerének korszerűsítése, ebbe a Sió 
csatorna és a zsilip tartozik bele. 
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A Mátyás Király Gimnázium hírei

A Bacsák György Szakgimnázium és
Szakközépiskola hírei

Március 1-én Hosszú Zoltánné 
szervezett 39 diákunk számára ki-
rándulást, amelynek célja a pénzügyi 
tudatosság és a gazdasági kultúra 
fejlesztése volt.

Az ERASMUS program keretei kö-
zött Szilasi Gábor, Babodi Gergő és 
Keserű Zoltán vettek részt egy prog-
ramegyeztető találkozón Nantes-ban 
március 4-től 9-ig. A megbeszélés té-
mája: Hogyan támogatják a múzeumi 
programok az oktatást?

A Nemzeti ünnepen az iskolai 
megemlékezést Babina Edit és Mát-
rainé Janity Zita állította össze és 
rendezte. Előadták: a 9. b osztály di-
ákjai.

A Határtalanul Kárpátalja Taná-
ri Projektre pályázatot nyújtott be 
iskolánk Szilasi Gábor angoltanár 
és Babodi Gergő rendszergazda. 

OSZKTV: országos döntőbe jutott a 
bacsákos csapat!

2019. március 8-án Kaposvár adott 
otthont asz Országos Szakiskolai Köz-
ismereti Tanulmányi Verseny regionális 
döntőjének, ahol közismereti komplex 
kategóriában remekül szerepelt csapa-
tunk.

A Czanik Bálint, Marcell Ákos, Kucsera 
Robin (Felkészítő tanár: Horváth László) 
összetételű bacsákos gárda az előke-
lő harmadik helyet megszerezve, 144,5 
pontos összteljesítménnyel bekerült az 
április 27-i veszprémi döntőbe, ahol az 
ország 10 legjobb csapata méri majd 
össze tudását.

Humán kategóriában három verseny-
zőnk vett részt a regionális döntőben, 
Mészáros Zsófiaa 16., Takács Noémi a 
19., Katona Dominika pedig a 20. helyen 
végzett (Felkészítő tanáraik: Grüblné 
Krekovics Gabriella, Kalász Zoltán).

Egy második és egy harmadik hely a 
megyei közlekedésbiztonsági versenyen.

Három kategóriában, összesen 7 fős 
csapattal vettünk részt a Somogy Me-
gyei Rendőr-főkapitányság által szerve-
zett megyei közlekedésbiztonsági ver-
senyen 2019. március 21-én, amelynek 
Kaposvár adott otthont. Hárman (Farkas 

A nyertes pályázat lehetővé tette, 
hogy a nevelőtestület Kárpátaljára 
utazzon. A bázisunk a beregszászi 
Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 
volt. A programok tervezését és tá-
mogatását köszönjük Szabó Árpád 

igazgatónak, Kocsis Marianna ma-
gyartanárnak, Nedbál Klára történe-
lemtanárnak. Jártunk Munkácson, 
Ungváron, a Vereckei-hágónál, láttuk 
a gerényi rotundát, a viski erődtemp-

lomot, szolyvai emlékparkot. Márci-
us 15-én a beregszászi gimnazisták 
felemelő megemlékezésén voltunk, 
utána a beregszászi magyar közös-
séggel ökumenikus istentiszteleten 
vettünk részt a református templom-
ban, majd megkoszorúztuk a Petőfi-
szobrot. Este pedig Vidnyánszki At-
tila rendezésében láttuk az Időfonal 
című darabot. Mindnyájunk számára 
feledhetetlen élmény marad Kárpát-
alja…

A MaTech országos matematika-
verseny döntőjébe jutott a Mátyás 
Király Gimnázium TECHRÉM csapata 
(Ágh Richárd, Meiszter Tamás, Simó 
Alex). Tanáruk: Göncz Attila.

Horváth András Dániel 10. a osz-
tályos diákunk a Ránki György Regio-
nális Történelemversenyen 2. helye-
zést ért el. Tanára: Szekeres Attila.

Dzsenifer 10.D, Hegyi Ákos 10.D,  Cigoth 
Milán 12.D) kerékpáros ügyességi fel-
adatokat, hárman (Sárosdi Vivien 12.D,  
Menashe Dániel 12.D, Gréczi Gergő 12.D)  
autóvezetési feladatokat Pék Brúnó 10.D 
osztályos tanulónk pedig segéd-motor-
kerékpáros feladatokat hajtott végre a 
városi forgalomban. 

Előtte mindenkinek KRESZ-tesztet 
kellett megoldania, amely nagyon nehéz-
nek bizonyult. 

Egy helyi gyorsétterem által biztosí-
tott ebéd után értékelték a szervezők az 
eredményeket, felhívva a figyelmet a for-
galomban elkövethető hibákra; kaptunk 
sok-sok közlekedési tanácsot, sőt, kipró-
bálhattuk az újraélesztést is.

Nagy büszkeségünkre kerékpár ka-

tegóriában a megyei 3. helyezett  Hegyi 
Ákos lett, míg Gréczi Gergő autóvezetési 
kategóriában megyei 2. helyezést ért el.

Sajnos az országos döntőbe való be-
jutáshoz ez most kevésnek bizonyult, de 
büszkék vagyunk e remek eredményre is.

Kovács Bálint első helyezett a
megyei SZKTV-n.

Kovács Bálint 11.A osztályos épület- 
és szerkezetlakatos tanulónk első helyet 
szerzett a Szakma Kiváló Tanulója ver-
seny megyei fordulójában.

Felkészítő tanára Szente Mihály.
Egy harmadik és egy hatodik hely 
a Ránki György Regionális Törté-

nelemverseny megyei döntőjében.
Bojtor Alex 10.D osztályos tanulónk 
a harmadik, Damjasovics Virág 9.D 
osztályos diákunk pedig a hatodik 

helyen zárt a Ránki György Regionális 
Történelemversenymegyei döntőjében, 
amelynek február 13-án Kaposvár adott 

otthont.
Mindkét tanuló felkészítője Kalász 

Zoltán volt.
Tanulóinknak és felkészítő tanára-

iknak az elért szép eredményekhez is-
kolánk közössége nevében szeretettel 
gratulálunk!

   Horváth Péter 

Kovács Bálint az SZKTV-n
első helyezett lett
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MENETRENDI- ÉS VÍZI-TAXI JÁRATOK
FONYÓD-BADACSONY ÚTVONALON

MENETRENDI JÁRATOK
Tavasz / 2019.04.20. és 05.31. között

*A járat csak 05.18. és 05.31. között közlekedik.

FONYÓDRÓL – BADACSONYBA
9:30, 11:00, 12:30*, 14:00, 17:00
BADACSONYBÓL – FONYÓDRA
10:15, 11:45, 13:15*, 16:15, 17:45

Előidény / 2019.06.01. és 07.05. között

*A járat csak 06.15. és 07.06. között közlekedik.

FONYÓDRÓL – BADACSONYBA
9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30*
BADACSONYBÓL – FONYÓDRA
10:15, 11:45, 13:15, 14:45, 16:15, 17:45, 19:15*

Főidény / 2019.07.06. és 09.01. között
FONYÓDRÓL – BADACSONYBA
9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30
BADACSONYBÓL – FONYÓDRA
10:15, 11:45, 13:15, 14:45, 16:15, 17:45, 19:15

VÍZI-TAXI JÁRATOK
Tavasz / 2019.05.04-05.

FONYÓDRÓL – BADACSONYBA
10:00, 11:15, 12:45, 14:15, 16:00, 17:15, 18:30
BADACSONYBÓL – FONYÓDRA
10:45, 12:00, 13:30, 15:30, 16:30, 18:00, 19:00

Előidény / 2019.06.01. és 06.14. között szombaton és
vasárnap, 06.15. és 07.05. között naponta

FONYÓDRÓL – BADACSONYBA
10:00, 11:15, 12:45, 14:15, 16:00, 17:15, 18:30
BADACSONYBÓL – FONYÓDRA
10:45, 12:00, 13:30, 15:30, 16:30, 18:00, 19:00

Főidény / 2019.05.01., 06.08-09-10., illetve 07.06. és 09.01. között
FONYÓDRÓL – BADACSONYBA
10:00, 11:15, 12:45, 14:15, 16:00, 17:15, 18:30, 19:30
BADACSONYBÓL – FONYÓDRA
10:45, 12:00, 13:30, 15:30, 16:30, 18:00, 19:00, 20:00

A Társaság a menetrend- és programváltoztatás jogát fenntartja!

A járatok indulását a forgalom függvényében felfüggesztjük! 
Egyéb időszakokban a járatok igény esetén közlekednek.

Információ: +36 84 310 050
E-mail: ugyfelszolgalat@bahart.hu

www.bahart.hu

Utóidény / 2019.09.02. és 09.29. között

*A járat csak 09.02. és 09.08. között közlekedik.

FONYÓDRÓL – BADACSONYBA
9:30, 11:00, 12:30*, 14:00, 17:00
BADACSONYBÓL – FONYÓDRA
10:15, 11:45, 13:15*, 16:15, 17:45

Ősz / 2019.10.05-06., 12-13., 19-20. és 23.
FONYÓDRÓL – BADACSONYBA
9:30, 11:00, 14:00, 17:00
BADACSONYBÓL – FONYÓDRA
10:15, 11:45, 16:15, 17:45

Utóidény / 2019.09.07-08.
FONYÓDRÓL – BADACSONYBA
10:00, 11:15, 12:45, 14:15, 16:00, 17:15, 18:30
BADACSONYBÓL – FONYÓDRA
10:45, 12:00, 13:30, 15:30, 16:30, 18:00, 19:00

A NABE megkoszorúzta a Balatont
A 2019. évi Víz Világnap nemzetkö-

zi szlogenje a „Vizet mindenkinek!”. 
Magyarország szeren-
csés ország. Most, és 
a jövőben is jut ivóvíz 
az itt élőknek. A bősé-
ges vízkészletek mel-
lett csodaszép felszíni 
vizeink is vannak, pihe-
nést, kikapcsolódást, 
sportolási lehetőséget 
nyújtva mindenkinek. 
Ahhoz, hogy így marad-
jon, nem elég a kedve-
ző földrajzi fekvés és a 
jóságos, nagylelkű ter-
mészet. Föl kell hagyni 
a vizek károsításával 
és önző kisajátításával. 

A vizek megőrzésé-
ért folyó világméretű küzdelemből 
mindenkinek tehetsége és lehetősé-
gei szerint ki kell vennie a részét. A 
balatoniaknak az idei világnapon a 
természetes partszakaszok - utóbbi 
időkben felgyorsult - csökkentése el-

len kell felemelnie a szavát, mert a 
tó vizének és élővilágának védelmé-

ben a legnagyobb szerepe a parti sáv 
természetességének, a nádaknak, az 
árnyas ligeteknek van. Az ember ki-
kapcsolódását, rekreációját is a ter-
mészetes strandok szolgálják.

A Nők a Balatonért Egyesület a ha-

gyományokhoz híven, a Balaton meg-
koszorúzásával ünnepelte az idei Víz 

világnapot. A vidám 
koszorúkon a színes 
szalagok mellett volt 
egy fekete színű is. 
Gyászoljuk az utóbbi 
időben elvesztett ter-
mészetes partszaka-
szokat és élővilágát. 

A koszorúzáson 
azonban nemcsak bá-
nat, hanem sok öröm is 
volt. Balatonkenesétől 
Keszthelyen át Siófo-
kig változatos családi 
programok fogadták az 
érdeklődőket. Séta a vi-
zeinkért, víznapi piknik, 
társasjáték, vízbár, ki-ki 

megtalálhatta az őt legjobban érdek-
lő programot. 

  Hajósy Adrienne
  Nők a Balatonért
  Fonyódi Csoport
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Zajlik az élet a Vízisport Központban

Véget ért a Spuri Balaton Szupermaraton

A VAGABUND Vitorlás Sportegyesü-
let nyári táboraiba már szép számmal 
érkeznek a jelentkezők. 
Valamennyi köztük visz-
szalátogató gyermek, 
akiket visszahúz tábora-
ink, Fonyód és az egyedi 
adottságokkal rendelke-
ző partszakasz szeretete, a vidám él-
mények és az itt kötődött baráti kap-
csolatok ápolásának vágya.

Nálunk nem csupán a vitorlássport 
megismerésével, ötnapos „általános” 
elfoglaltsággal töltik el idejüket a 
gyerekek. Ők élményekkel, baráti 
kapcsolatokkal, a Balaton tisztelésé-

Március 21-én a Fonyódra érkező fu-
tók sokasága lepte el a Vigadó tér kör-
nyékét. Másnap reggel a tovább induló 
sportolók gyorsan elhagyták az induló 
állomás környékét, Szigligetig kellett 
az aznapra kitűzött távot teljesíteniük.

Az esemény négy napján 9 verseny-
számban 26 nemzet 2680 futója állt 
rajthoz.

Az útvonal egyik legszebb része a 
maratoni pont volt, a táv 42195. méte-
re ugyanis a balatonakarattyai magas 
partra esett, a csodás panorámát nyúj-
tó ponton akár a siófoki célra is rálát-
hattak a futók.

A Spuri Balaton Szupermaratont 
a női mezőnyben Cseke Lilla, a férfi-
ak versenyében pedig Beda Szabolcs 
nyerte. Mindketten mind a négy napon 
megnyerték az aznapi abszolút ver-
senyt.

A kétnapos FélBalaton 
Szupermaraton legjobb női verseny-
zője Maráz Zsuzsanna lett, a férfiak 
versenyét pedig Margull Dániel nyer-

nek gyakorlati fogalmaival, mentáli-
san és fizikálisan is feltöltve térnek 

haza és vágynak vissza 
hozzánk. Számos helyi 
és környékbeli táboro-
zónk van, a jelentkezők 
közt nem ritka a külföl-
dön élő, akik kimondot-

tan tábori időpontjainkat, a gyerekek 
barátainak időbeosztását előtérbe 
helyezve szervezik szabadidőjüket 
és útjukat. Sokak tetszését elnyertük 
a februárban megrendezett Budapest 
Boat Show-n való részvételünk során, 
ahol népszerűsítettük tábori prog-
ramjainkat és az emellett folytatott 

törekvéseinket is. A hajókiállításon 
lehetőségünk volt hosszútávú meg-
állapodásokat kötni a hazai vízi- és 
vitorlássport legnívósabb szaklapjai-
val is, melyek felületein népszerűsít-
hetjük a fonyódi Vízisport Központot, 
Fonyód városát, valamint a társegye-
sületeinkkel karöltve folytatott külde-
tésünket, a JUNIOR BALATON KUPA 
Nyugati Medence Utánpótlás Ifjúsági 
Vitorlás Versenysorozatát is. Jelent-
kezés a táborba: vitorlasoktatas@
gmail.com

 VAGABUND
 Vitorlás Sportegyesület

A VAGABUND Vitorlás Sport-
egyesület Vízisport Központjához 
leszállította az Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség a GINOP-7.1.2-15 kód-
számú, Aktív turisztikai hálózatok 
infrastruktúrájának fejlesztésére 
kiírt pályázaton nyert eszközöket. 
A következő lapszámban részle-
tesen beszámolunk a projektről!  
Még több kép található a VAGA-
BUND Vitorlás Sportegyesület 
facebook oldalán! https://www.
facebook.com/vizisportkozpont/

te. Szintúgy mindketten megnyerték 
a betétszám szombati és vasárnapi 
versenynapját is, így kérdés nélküli 
győzelmet arattak.

A Spuri Balaton Szupermaraton sió-
foki céljába vasárnap délután órákon 
keresztül érkeztek a futók, ki-ki maga, 
ki pedig párja vagy csapata közös örö-
mére. A legjobbakat ünnepélyes ered-
ményhirdetés keretében életkori kate-
góriánkénti szerinti bontásban kupával 
díjazta a BSI.

Az összetett verseny eredményei:
Balaton Szupermaraton (4 nap) 

egyéni NŐK:
1. Cseke Lilla - 15:17:02
2. Petra Hurtig - 15:59:07
3. Kóródi Ágnes - 16:30:45
Balaton Szupermaraton (4 nap) 

egyéni FÉRFIAK:
1. Beda Szabolcs - 13:32:50
2. Szőcs Előd - 15:04:30
3. Peyer Zoltán - 15:21:37
FélBalaton Szupermaraton (2 nap) 

egyéni NŐK:

1. Maráz Zsuzsanna - 7:41:31
2. Horváth Csilla - 8:11:41
3. Vándor Nóra - 8:54:57
FélBalaton Szupermaraton (2 nap) 

egyéni FÉRIAK:
1. Margull Dániel - 6:46:49
2. Bellus Áron - 7:13:11
3. Mészáros Roland - 7:14:39
A Spuri Balaton Szupermaraton 

futókígyója 2020-ban március 5-8. 
között kerüli meg a tavat, a szervező 
Budapest Sportiroda szeretettel vár jö-
vőre is minden futót!
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APRÓHIRDETÉSEK
A Fonyódi Ásványvíz Kft. azonnali kezdéssel, 
gépkezelő munkakörben, kétműszakos munka-
rendben, férfi munkatársakat keres. Érdeklődni: 
06-85/361-266, ill. fonyod@fonyodi.hu 

•••
Electrolux kombi gáztűzhely szikragyújtós, lég-
keveréses sütő, inox fedlapos 40.000 Ft.
Kétmedencés, szárítós acél mosogatótálca, 
csapteleppel 20.000 Ft. Tel.: 06-20/804-5759

•••
TAROKK társaságunk partnereket keres. Tel.: 
06-30/517-2765 tuskezsoltnak@gmail.com

•••
Jó állapotú C90l+60 fagy. kombinált hűtő el-
adó! Ár: 10.000,- Ft Tel.: 06-20/440-3333

•••
Éves állásra konyhai kisegítőt és pultost kere-
sünk a hamarosan megnyíló Terasz Bisztróba, 
a Balaton Áruház III. emeletére. Érdeklődni:  
20/314-6917

•••

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.

Fonyód környéki munkavégzés, azonnali kez-
dés! BS Projekt Kft. - a kivitelezésben és a mun-
kaerőpiacon is megbízható építési vállalkozás 
- munkatársakat keres! Kőműves, hidegburkoló, 
szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező szak-
emberek, valamint segédmunkások jelentke-
zését várjuk! BS Projekt Kft. bsprojekt2003@
gmail.com +36 20 250 4994

•••
Eladó 1 db Life Gear típusú mágnesfékes szo-
bakerékpár. Alig használt, kifogástalan, do-
hányfüst mentes. Ára: 15.000,- Ft.
Érd.: 06-70/276-8488

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

•••
A Balatoni Kutyakozmetika várja leendő, új ügy-
feleit! Vállaljuk kisállatok teljeskörű kozmetiká-

zását. Bejelentkezés 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 kempingbe kere-
sünk a 2019-es nyári szezonra munkatársakat, 
az alábbi betölthető pozíciókba: bolti eladó, 
üzletvezető, szakács, felszolgáló, recepciós, 
takarító. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
az alábbi e-mail címen lehetséges: irenatorma.
napsugar@gmail.com
Tel.: 06-30/174-6759

•••
PC, laptop, okoseszközök üzembe helyezése, 
beállítása, karbantartása, tanácsadás, kényel-
mesen az otthonában. További információ: 
kbkrisz.com vagy a +36-70/575-9762 telefon-
számon.

•••
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EXPERIDANCE
PRODUCTION BEMUTATJA

Jegyértékesítés:
Fonyódi Kulturális Központ, 8640 Fonyód, Ady Endre u. 17. 

Tel.: +36–85/900-050, +36-20/380-3778
Jegyek kizárólag elővételben kaphatóak.

Szponzor: Fonyód Város Önkormányzata

FONYÓD, ZÁKÁNYI KÁLMÁN SPORTCSARNOK
(FONYÓD, JÓZSEF U. 21.)

2019. MÁJUS 26.
VASÁRNAP 18 ÓRA

AZ EXPERIDANCE
TÁMOGATÓJA

FONYÓD KÁRTYA KEDVEZMÉNY IGÉNYBE VEHETŐ
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