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Döntött a Képviselő - testület
A testület április 25-i ülésének összefoglalója

Hétfőn is nyitva van a Piac!
A Fonyódi Vásár és Piac 

heti három alkalommal tart 
nyitva, - idén egyelőre - a 
szezonban, a már hagyomá-
nyos szerda – szombat na-
pokon kívül a hét első napján 
is. A hétfői napokon történő 
árusítás az előre megváltott 
éves, valamint szezonos 
bérlettel rendelkező árusok 
számára nem jelent plusz 
bérleti díj költséget.

Fonyód Város Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
te döntésének értelmében 

Fonyód Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a város 2018. 
évi közbiztonsági helyzetéről szó-
ló beszámolót, valamint Fonyód 
vízirendészeti közbiztonsági hely-
zetéről és a Fonyódi Vízirendészeti 
Rendőrőrs 2018. évi tevékenységéről 
szóló előterjesztést el-
fogadta.

Fonyód Város Tele-
pülésszerkezeti Tervé-
nek módosításáról és 
a város Helyi Építési 
Szabályozásáról szóló 
önkormányzati rendelet 
módosításáról is dön-
töttek a képviselők.

A településen lévő 
parkolóhelyekkel kap-
csolatban szükségessé 
váltak módosítások:

- A piac mellett lévő parkoló terüle-
tének megváltozott a helyrajzi száma 
és a terület kibővült a Gáz utcában 
lévő területtel, valamint a májustól 
októberig bevezetett hétfői piaci na-
pokra is kiterjesztették a parkoló díj 
szedését.

- A Hunyadi J. utcában a parkolási 
díjat nem hétfő-péntek időtartamban 
szedik a döntés következtében, ha-
nem munkanapokon. Ezáltal a hét-
közbe eső munkaszüneti napokon 
nem díjköteles a várakozás a Hunya-
di J. utcában. 

A szociális ellátások témájában is 

született döntés az ülés keretében. 
Az ellátott által ténylegesen fizetendő 
személyi térítési díj összege - önkor-
mányzati intézmény esetén - a fenn-
tartó rendeletében foglaltak szerint 
határozza meg.

A személyi térítési díjak az alábbi-

ak szerint kerültek kialakításra:
• Étkeztetés (térítési díja változat-

lan)
• Házi segítségnyújtás
• Idősek nappali ellátása
• Jelzőrendszeres segítségnyúj-

tás (a 2017-es térítési díjhoz képest 
csökken)

Az intézmény által biztosított négy 
alapszolgáltatás közül kettő (házi 
segítségnyújtás, idősek nappali el-
látása) továbbra is térítésmentesen 
vehető igénybe!

A Képviselő-testület hozzájárulását 
adta ahhoz, hogy az Egészségügyi 
Nonprofit Kft. saját forrásból megvá-

sároljon egy új ultrahangkészüléket.
A városi tulajdonú gazdasági tár-

saságok (Egészségügyi, Konyha, 
Média, Városüzemeletetési Kft.) 
2018. évi tevékenységéről, gazdál-
kodási mérlegéről és közhasznú je-
lentéséről szóló beszámolókat elfo-

gadták a képviselők.
A testület a Kossuth 

térrel szemben kialakí-
tandó közúti vasúti átjá-
rót az alábbiakkal együtt 
hagyta jóvá:

- Felkérte a polgár-
mestert, hogy folytas-
son tárgyalásokat a be-
ruházóval arról, hogy a 
kijelölt ingatlanok előtti 
közterületen szilárd bur-
kolattal (aszfalttal, vagy 

térkővel) kerüljön kialakításra a közle-
kedési út és a parkoló,

- A tervező vizsgálja meg, hogy a 
vasúti gyalogosátjáró északi oldalán 
a Báthori utcán milyen módon lehet 
a gyalogosokat a strand irányába, an-
nak bejáratához elvezetni. 

A Képviselő - testület következő 
ülése 2019. május 30-án, csütörtö-
kön 14 órától lesz a városháza nagy-
termében. A testületi ülések teljes 
anyaga megtekinthető a www.fonyod.
hu weboldalon.

	 	 									szerkesztőség

a Fonyódi Vásár és Piac 
nyitva tartása május 1-től 
szeptember 30. napjáig a 
hétfői nappal egészült ki, 
a 2019. szeptemberi Kép-
viselő - testületi ülésen a 
tapasztalatok kiértékelése 
mellett újra tárgyalják a 
képviselők. 

A Fonyódi Vásár és Piac 
üzemeltetési szabályzata 
tartalmazza az elárusítóhe-
lyek megváltásának lehető-
ségeit.

	 										szerkesztőség
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Újabb 40 millió forint strandfejlesztésre

Fejlesztések Alsóbélatelepen

Áprilisban a Magyar Turisztikai 
Ügynökség (továbbiakban MTÜ) kép-
viselőivel volt bejárás a támogatásra 
érdemesnek tartott fonyódi 
szabadstrandokon. Mint is-
mert, korábban 450 millió 
forintos támogatást ítélt 
meg az MTÜ Fonyód Város 
Önkormányzatának a Huszka 
utcai strand, a Báthori utcai 
strand, a Bélatelepi strand, 
a Városi strand, valamint az 
Árpád parti strand továbbfej-
lesztésére. 

A bejárás után megál-
lapították, hogy bizonyos 

Az elmúlt időszakban több mun-
kálat kezdődött meg, vagy már be 
is fejeződött Alsóbélatelepen, ahol 
gyalogos átkelőket jelöltek ki és va-
lósítottak meg a Szent István tér és 
az alsóbélatelepi vasútállomás vona-
lában is.

„A helybeliek régi vágya volt, hogy 
biztonságosan kö-
zelíthessék meg a 
Balatont, a stran-
dokat. Ennek je-
gyében folyamato-
san egyeztettünk 
az Alsóbélatelepi 
Fürdőegyesülettel, 
akik anyagilag is 
hozzájárultak eh-
hez a fejlesztés-
hez, amit ezúton is 
köszönünk nekik.” 
– összegzett Far-
kas Gábor a Hu-
mán Bizottság elnöke.

Az Egyesület félmillió Forinttal tá-
mogatta a tervek elkészítését. Ezek 
alapján valósítják meg a két új gya-
logátkelőhelyet, az egyiket a Szent 
István térnél, melynek köszönhetően 
a nyári időszakban igen csak for-
galmas Strand utcai fürdőhely meg-
közelítése lesz biztonságosabb és 
komfortosabb. A másik átkelő az al-
sóbélatelepi vasútállomást és a Bala-
ton partot köti össze a hetes főúttól 
délre fekvő területen élőkkel. Fontos 

környezeti munkákra, illetve baba 
- mama szobák kialakítására még 
szükség lenne.

„Ennek a kérelmét adtuk be a bejárás 
után és ezt jóvá is hagyta az ügynökség. 
Így további 40 millió forintot kaptunk 

ezeknek a fejlesztéseknek a 
költségeire!” - jelentette be 
Hidvégi József polgármester. 

A plusz támogatásnak kö-
szönhetően az Árpád parton is 
lesznek baba - mama szobák 
és a többi strandon is lehető-
ség nyílik további, hasznos fej-
lesztésekre. Mindezzel együtt 
a szabadstrandok fejleszté-
sére Fonyód városa összesen 
490 millió forint támogatás-
ban részesült.A	Báthori	utcai	strand	is	megújul	a	szezonra

szempont volt itt még az is, hogy az 
út két oldalán buszmegálló van, így 
ezek megközelítése is könnyebb és 
biztonságosabb lesz.

A Szent István térhez kapcsolódó 
hír még, hogy a tavalyi évben meg-
újult Szent Anna kápolna előtti tér-
kövezés is elkészült. A tervek szerint 

a szezonra a padok is kihelyezésre 
kerülnek, így megújult környezetben 
várják majd a hívőket a Szent Anna 
kápolnába.

A Bartók Béla utca és a Turul utca 
sarkán közel 300 méter hosszan, a 
mentőállomástól a Bartók Béla utca 
első szakaszáig felújításra került a 
járda.

„Ez egy forgalmas út melletti sza-
kasz, itt teljesen elbontották a régi 
járdát. Mindkét oldalt szegélyezve lett, 
egy teljesen új, térkövezett burkolattal 

került kialakításra a járda felülete.” - 
értékelt Farkas Gábor.

A Kossuth térnél a tervek szerint 
egy vasúti átkelőt alakítanak ki, a 
kivitelező terveire a Képviselő – tes-
tület döntésével rábólintott. Ez még 
a vasútfejlesztés további pozitív ho-
zadéka lehet a közeljövőben. Ennek 

köszönhetően a 
Báthori utca köz-
vetlen összeköt-
tetésbe kerülhet 
a hetes számú fő-
úttal. A beruházás 
részeként maga a 
buszforduló is tel-
jesen megújul és 
megváltozik annak 
forgalmi rendje is.

A buszmegálló 
felújítások is foly-
tatódtak, de a mo-
dernizálás mellett 

most egy teljesen új buszvárót létesí-
tett a város a Turul utcában. Ezen a 
vonalon sokan járnak iskolába, mun-
kába, ezért fontos volt, hogy ők is kor-
szerű, modern, esőtől, hótól, széltől 
védett körülmények között várakozza-
nak az utazást megelőzően.

A Csisztai kerékpárút kivitelezé-
se újabb fontos kérdést oldhat meg, 
hiszen a Turul utcában ezen a nyom-
vonalon kerékpárral és gyalogosan is 
biztonságosabban lehet majd közle-
kedni.
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Koszorúzással nyitották a hajózási szezont

MŰSORVÁLTOZÁS!
Május 26-án BOGÁRMESE a Zákányi Kálmán Sportcsarnokban! 

Badacsonytomaj volt a házigazdája 
az idei nyári, hagyományos hajózási 
szezonnyitó ünnepségnek, amelyre a 
fonyódi küldöttséget várták a túlsó 
partról.

A két város küldöttei középvízen 
koszorúzták meg a Balatont, emlékez-
ve az áldozatokra. A badacsonytomaji 
kikötőben Fenyvesi Zoltán, a térség 
országgyűlési képviselője köszöntöt-
te a résztvevőket.

Fenyvesi Zoltán országgyűlési kép-
viselő köszöntőbeszédében elmond-
ta, örvendetes, hogy tavaly az előző 
évihez képest tíz százalékkal nőtt a 
turisták száma hazánkban, és nyolc 

Technikai okok miatt az 
ExperiDance Production - Cinderella 
című előadása helyett a Madách 
Tánciskola közreműködésével -  a Bo-
gármese című mesés táncshow kerül 
színpadra május 26-án, vasárnap 18 
órától a Zákányi Kálmán Sportcsar-
nokban. A megváltott belépőjegyek 
ÉRVÉNYESEK! Jegyek továbbra is - 
korlátozott számban - csak elővétel-
ben kaphatók a Könyvtárban (Kulturá-
lis Központ, Ady E. u. 17.)! 

A mese, amit Sárközi Gyula ötlete 
alapján Lázár Ervin és Lázár Zsófia 
gyönyörű mesekönyvvé, a 4ForOne 
pedig mesés táncelőadássá varázsolt: 
Egyszer... amikor a gonosz páncélfejű 

százalékkal nőtt a belföldi turisták 
száma is. A fejlődés a fejlesztések-
ben szintén megmutatkozik, tavaly 
több mint ezer turisztikai fejlesztés 
kezdődött el az országban, ennek jelei 
vannak Fonyódon és Badacsonytoma-
jon egyaránt.

Móring József Attila, a fonyódi 
térség országgyűlési képviselője úgy 
vélte, indokolt lenne egy esti hajójárat 
indítása is Badacsonyból Fonyódra, 
hogy a borkóstolók után könnyen visz-
szautazhassanak a vendégek. A Bala-
ton nem elválasztja, hanem összeköti 
a két várost – szögezte le.

Kollár József, a Balatoni Hajózá-

si Zrt. vezérigazgatója szerint az el-
múlt évben a látogatók számát és a 
bevételt tekintve ugyancsak rekordot 
döntött a cég. Januárban annak tulaj-
donosa lett a magyar állam is, most 
pedig szembe kell nézni egy műsza-
kilag elmaradott háttér feljavításának 
nehézségeivel. A megoldás jó pár 
évet és komoly forrásokat igényel.

Krisztin N. László, Badacsonyto-
maj polgármestere gyermekkori, Fo-
nyóddal kapcsolatos emlékeit idézte, 
és arról beszélt, hogy a barátok közti 
gondolat a legsebesebb közlekedési 
eszköz a két part között, mára sze-
mélyes kapcsolatok szövődtek a két 
város lakosai között.

Hidvégi József, Fonyód polgár-
mestere elmondta, hogy Szikra János 
fonyódi festőművész minden képén, 
még a csendéletein is szerepelt a 
Badacsony hegy, hiszen a műterme a 
tóra nézett.

„Fiatalkorában többször találkozott 
Egry József festővel, tehát művészeti 
kapcsolat szintén összekötötte a két 
várost már korábban is.” – mondta 
Hidvégi József. Szólt még arról, hogy 
a közeljövőben két kilátó épül Fonyó-
don, amelyekből bárki megcsodálhat-
ja a magasból az északi part varázs-
latos panorámáját.

 A cikk forrása: www.veol.hu

grafitbogarak uralkodtak az erdőben, 
egy éjjel gyönyörű gyógyító erejű vi-
rág nőtt a rét közepén és a varázsvi-
rág visszakergette a szürkebogarakat 

a föld alá. Ám egy napon hatalmas 
vihar támadt és letörte a varázsvirá-
got. A szárát a szarvasbogár vette el 
a szél ellen támasztékul. A széthullott 

szirmokat - a fejük fölé tartva - kü-
lönböző bogárkák vitték magukkal az 
eső elől menekülve: egyet a hangyák, 
másikat a legyek, harmadikat a sze-
méthasznosító bogarak, negyediket 
a szkarabeuszok. Az ötödik szirom a 
Szivárványos Bogárkához került, de 
őt meglátták a föld alól kiszabaduló 
szürkebogarak. Majdnem elfogták, a 
karján meg is csípték, elmenekült, de 
a csípéstől megbetegedett.

Vajon sikerül-e új barátjának, a 
Csillagszemű Bogárkának még idő-
ben újra összeraknia a varázsvirágot, 
hogy a Szivárványos újra meggyógy-
uljon és elűzze a szürkebogarakat, is-
mét visszabújjanak a föld alá...
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A Városüzemeltetés aktuális munkálatai

Önkormányzati ügyek: mindenkinek, bárhonnan
A	sorban	állás	a	múlté,	intézze	ügyeit	mostantól	online!

Áprilisban beköszöntött pár napra 
a nyár, így megkezdődhetett a nyári 
munkálatok megszervezése. A stran-
dok területeire is több figyelmet fordí-
tottunk, a bejárók tisztítása, festése, 
felújítása, kihelyezése megtörtént. A 
vizesblokkok beüzemelésre kerültek, 
az összegyűjtött uszadékokat elszál-
lítottuk.

A város közterületein a virágágyá-
sokba rózsatöveket ültettünk, a vi-
rágok és új ültetésű fák öntözése is 
megkezdődött. A fűnyírás is bekerült 
a mindennapi feladatok körébe. A fák 
tavaszi metszése után összegyűjtött 
ágak elszállításra kerültek.

A Domb utcában, a Vitorlás utcá-
ban, a Napsugár utcában ároktisz-
tításra, a Kossuth erdőben, Vitorlás 
utcában, Turul utcában, József ut-
cában, Gyöngy utcában iszapfogók 
tisztítására volt szükség. A Csend 
utcában, az Ady utca Szegedi utcai 

Az online elérhető Önkormányzati 
Hivatali Portál nemcsak magánsze-
mélyeknek, hanem a vállalkozások-
nak is megkönnyíti a mindennapjait. 
Az e-ügyintézési felületen keresz-
tül az ország bármelyik pontjáról, 
gyorsan és kényelmesen intézhetők 
az önkormányzati ügyek. Az elekt-
ronikus ügyintézést választók így 
nemcsak a sorban állás miatti bosz-
szankodástól kímélik meg magukat, 
hanem támogatják a papírmentes és 
környezetkímélő ügyintézést is.

Egy új vállalkozás elindítása, vagy 
egy meglévő adminisztrációs fel-
adatainak teljesítése mellett nehéz 
a rohanó hétköznapok során még az 
önkormányzati hivatalt is útba ejteni. 
Szerencsére manapság erre már nincs 
feltétlenül szükség, hiszen van olyan 
digitális tér, amelyre belépve egyre 
több helyi hivatali ügy elintézhető. Az 
Önkormányzati Hivatali Portálon ke-
resztül lakossági, ipari, kereskedelmi, 
szociális ügyek sora indítható és egy-
szerűen nyomon követhető. 

A portál segítségével a papír alapú, 
személyes megjelenést igénylő ügyin-

tézés helyett az ország bármely pont-
járól, bármikor, kényelmesen, online 
is intézhetők akár a magán és vállal-
kozói helyi adóügyek is. Adóigazolás 
kérhető, túlfizetés esetén átvezetés 

és visszatérítés kezdeményezhető, 
gépjármű-, illetve termőföld adó je-
lenthető be, valamint helyi/önkor-
mányzati adó- és értékbizonyítvány 
igénylésre is van mód. A helyi iparűzé-
si adó bevallása a portál segítségével 
szintén könnyűszerrel megoldható, 
függetlenül attól, hogy általános vagy 
ideiglenes tevékenységről van szó.

Az elektronikus ügyintézésnek kö-
szönhetően jelentősen megrövidül 
a helyi adóbevallásra fordított idő. A 
lakosság mellett a gazdálkodó szer-
vezetek is kényelmesen teljesíthetik 
helyi adóbevallással kapcsolatos köte-

lezettségüket, és lekérhetik helyi adó-
egyenlegüket. Az online rendszerbe 
való belépést és személyes azonosítást 
követően ismét időt takarít meg a rend-
szer a felhasználónak, ugyanis közhite-
les nyilvántartásokban meglévő szemé-
lyes adatok már automatikusan kitöltve 
jelennek meg az űrlapokon. 

Az online ügyintézési felületen kö-
zel félszáz különféle ügy indítható, 
többek között ipari és kereskedelmi, 
hagyatéki, birtokvédelmi, valamint 
szociális, sőt az Önkormányzati Hi-
vatali Portálról is közvetlen linken 
elérhető, az úgynevezett e-Papír szol-
gáltatás (epapir.gov.hu) segítségével 
szinte bármilyen egyéb ügy is benyújt-
ható elektronikus úton. A bejelentke-
zett felhasználók bármikor nyomon 
követhetik az általuk indított helyi ön-
kormányzati ügyeket, így pár kattintás 
után megtekinthetik, hol tart az adott 
ügy, illetve az előzetesen már kitöltött 
űrlapjaikat is könnyedén elérhetik.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a 
https://e-onkormanyzat.gov.hu web-
oldalon és településünk weboldalán 
is elérhető. 

szakaszán, a Lőcsei közben kátyúzá-
si munkák történtek.

A jó idő beköszöntével a játszótere-
ket is többen látogatják, itt is megtör-
téntek a játszótéri eszközök karban-
tartása, illetve felújítása. 

Folyamatos feladataink közé tarto-
zik Fonyód területének tisztán tartá-
sa, a közterületek, sétányok, gereblyé-
zése, seprése, a hulladékok, levelek 
összeszedése és 
elszállítása, az 
Intézményeknél 
felmerülő karban-
tartási munkák 
elvégzése. Az új 
utcanév táblák 
kihelyezése is a 
folyamatos napi-
rendi programok 
közé sorolható.

A májustól 
hétfőn is nyitva 

levő Piac területének tisztán tartása, 
a piacon található mellékhelyiségek 
felügyelete is állandó feladatot ad 
munkatársainknak.

Ezen feladatokon kívül az aktuális 
rendezvények lebonyolításában is fo-
lyamatosan segítséget nyújtottunk, 
illetve nyújtani fogunk a későbbiek-
ben is. 

           Kristóf	Mária
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Összefogás: kitisztították a Csisztai út környezetét

Száz hektáros területen égett a 
nádas Fonyódnál, a Turul utca és az 
M7-es autópálya közötti szakaszon. 
Mintegy ötven tűzoltó dolgozott meg-
feszített munkával, csaknem 24 órán 
át a lángok megfékezésén. 
Az április 4-i, csütörtök 
délutáni riasztást köve-
tően a marcali, a siófoki 
és a keszthelyi hivatásos, 
illetve a balatonboglári 
önkormányzati tűzoltók 
érkeztek a helyszínre, 
amelyet csak gyalogosan 
lehetett megközelíteni. Az 
egységek szikracsapók-
kal kezdték meg az oltást 

Az április elején bekövetkezett 
berektűz után felmerült a közösségi 
médiában, hogy valamit tenni kellene 
a környezetünkért. Szűcs Imre Zoltán 
fogalmazta meg az ötletet, hogy a 
Csisztai út mentén hagyott rengeteg 
hulladékot érdemes lenne összeszed-
ni. Az elképzelése kedvező fogadta-
tásra talált, az önkormányzat is a kez-
deményezés mögé állt.

Hidvégi József, Fonyód polgár-
mestere április 12-én, péntek 16 
órára hívta az önkénteseket a Bo-
ros kastély bejáratához. A berekben 
otthagyott szemét mennyisége min-
den képzeletet felülmúlt, hiszen alig 
több mint 10 perc elteltével már tel-
jesen tele volt a Városüzemeltetés 
egyik teherautója.

„Korábban is feltűnt, amikor itt a 
Csisztai úton bicikliztem, hogy meny-
nyi szemét van itt oldalt. A borzalmas 

A tűzoltók csaknem egy napos csatája
Nyolc	településről,	csaknem	ötven	tűzoltó	vett	részt	az	oltási	munkálatokban

több különböző helyszínen, több ol-
dalról támadva a tüzet. A munkála-
tokat a katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálat irányította. A szeles időjá-
rás folyamatosan nehezítette a lán-

gok oltását, ezért az éjszaka során a 
tűzoltásvezető elrendelte a kaposvári 
hivatásos egységek riasztását. Bu-
zsákról, Fonyódról és Somogyszent-
pálról pedig önkéntes tűzoltók is 

érkeztek a helyszínre. Az 
egységek ellentüzet gyúj-
tottak, ezzel sikerült meg-
akadályozni, hogy a tűz át-
terjedjen egy még nagyobb 
területre. A tűzoltók péntek 
kora reggelre négy vízsu-
gárral előbb körülhatárol-
ták a tüzet, majd eloltották 
a lángokat.

Forrás:
www.katasztrofavedelem.hu

nádtűz után is eljöttem körülnézni, 
ekkor még jobban tudatosult bennem, 
hogy mennyi mindent hagytak itt az 
emberek. Innen jött az ötlet, hogy jöj-
jenek el a fonyódiak és szedjük össze 
a szemetet.” - mondta Szűcs Imre Zol-
tán. 

Sokan tartották ezt jó ötletnek, ha-
mar népszerűvé vált a közösségi mé-
diában, majd az ötletgazda megkeres-
te Fonyód polgármesterét is. 

„A tűz után nyilvánvalóvá vált, hogy 
nagyon sok szemét van az út mentén, 
amit addig eltakart a nádas, ezt meg-
döbbenve láttuk. Azt gondoltuk, hogy 
összeszedünk néhány zsák szemetet, 
azonban a televízióktól, a kibontott aj-
tókig, kerámiától a mindenféle burko-
latokig, rengeteg műanyag palackot 
és autógumit találtunk. Örülök a kez-
deményezésnek, mert összeszedjük 
ezt a rengeteg szemetet, másrészt 

pedig látszik, hogy 
a fonyódiak a jó 
dolgok érdekében 
összefognak!” - fo-
galmazott Hidvégi 
József. 

A résztvevők a 
Csisztai út fonyó-
di szakaszán dol-
goztak, közel 100 
ember vett részt 

önként a munkálatokban. Az önkor-
mányzat szemeteszsákokat, kesz-
tyűket, a Városüzemeltetés pedig te-
herautókat biztosított amellett, hogy 
több munkatársuk is kivette részét a 
feladatokból.

Erdei Barnabás alpolgármester 
korábban is hangsúlyozta, hogy Fo-
nyódon tenni akaró, összefogni képes 
emberek élnek. Ezt megerősítette ez 
alkalomból is. 

„Nagy sikere van ennek a dolognak, 
de azt is jelenti, hogy sokan szemetel-
nek illegálisan. Aki itt van, arról viszont 
bizton állíthatom, hogy környezettuda-
tosan él és ennek tükrében veszi ki a 
részét a munkából ma. Összefogó kö-
zösség a fonyódi, ma is sokan vagyunk 
itt.” - jelentette ki az alpolgármester. 

A többórás munka során számta-
lanszor fordultak a teherautók, akik 
elszállították az összegyűjtött hulla-
dékot a helyszínről. Néhány nappal a 
szervezett esemény után a maradék 
útszakasz mentén Kara Lajos, Buzsák 
polgármesterének kezdeményezésére 
a buzsákiak megtisztították azokat a 
területeket is, amelyekre addig még 
nem került sor.

A példaértékű lakossági akcióhoz 
minden résztvevőnek gratulálunk!

            szerkesztőség
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Rendelési időpontok

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., KULTURÁLIS KÖZPONT

ELŐADÁSOK
Május	18.

10.00 MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐ
10.20 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 Kimmel-Szabó 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: 4000-4500 Ft/fő  Tel.: 70-6228803
Ebéd és asztal foglalását kérem, jelezze a 30-9571526-os

telefonon vagy a fengshuigaleria@t-online.hu e-mail címen.

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, stb.                
A BELÉPÉS DÍJTALAN!
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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! -

05.20. Hétfő Burgonyaleves
„A” Finomfőzelék sertés apróhússal

„B” Tarhonyás hús, savanyúság

05.21. Kedd Karfiolleves
„A” Bakonyi harcsapaprikás, tészta körettel

„B” Csilis-bab párolt rizzsel

05.22. Szerda Húsleves
„A” Vadas mártás főtt hússal, burgonyagombóccal

„B” Sertésszelet tormamártás főtt burgonya

05.23. Csütörtök Olasz zöldségleves
„A” Zöldborsós apróhús párolt rizzsel

„B” Pincepörkölt,  savanyúság

05.24. Péntek Nyírségi gombócleves
Darás tészta sárgabaracklekvárral, gyümölcs

05.27. Hétfő Lebbencsleves
„A” Zöldbabfőzelék vagdalttal

„B” Rakott brokkoli

05.28. Kedd Zöldborsóleves
„A” Rakott burgonya

„B” Temesvári tokány párolt rizzsel

05.29. Szerda Paradicsomleves
„A” Sült csirkecomb zöldséges rizzsel

„B” Rántott pulykamell burgonyapürével

05.30. Csütörtök Daragaluskaleves
„A” Zöldséges csirkemáj-rizottó
„B” Gombapaprikás galuskával

05.31. Péntek Marhagulyás
Sajtos-tejfölös spagetti, gyümölcs

06.03. Hétfő Zöldséges rizsleves
„A” Tökfőzelék pulykapörkölttel

„B” Sonkás-tejszínes tészta

06.04. Kedd Zöldségleves
„A” Kolbászos paprikáskrumpli, savanyúság

„B”Csikós tokány párolt rizzsel

06.05. Szerda Fokhagymakrémleves
„A” Rántott halfilé párolt rizzsel, saláta

„B” Zöldborsós szelet petrezselymes burgonyával

06.06. Csütörtök Csontleves
„A” Eszterházy tokány bulgurral

„B” Székelykáposzta

06.07. Péntek Kassai burgonyaleves
Mogyorókrémes gombóc,  gyümölcs

06.10. Hétfő
ÜNNEP MIATT ZÁRVA

06.11. Kedd Zöldbableves
„A” Burgonyafőzelék sertéspörkölttel

„B” Lecsós tokány tarhonyával

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

„B” Vadas mártás főtt hússal, tésztakörettel

06.13. Csütörtök Zellerleves
„A” Csirkemell rizottó

„B” Csülökpörkölt főtt burgonyával, savanyúság

06.14. Péntek Legényfogóleves
Káposztás tészta, gyümölcs

750 Ft
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Az érett bőr „face lift” kezelése, sejtaktivitást,
regenerálást fokozó összetevőkkel

A bőrünkben található kötőszöveti 
rostok a kollagén és elasztin felelősek 
a bőr fiatalos feszességéért és üde 
rugalmasságáért. Ám miközben tel-
nek-múlnak az évek, a rostok száma 
fokozatosan csökken, ennek következ-
tében szépen lassan megjelennek a ki-
sebb szarkalábak, majd a mélyebb rán-
cok, barázdák. A megmaradt rostok is 
egyre-inkább veszítenek rugalmassá-
gukból, megnyúlnak, meggyengülnek, 
ennek következtében a bőr megeresz-
kedik, petyhüdtté válhat, és sajnos az 
arc kontúrja is „összeesik”.

Próbáld ki az ALISSA LIFT AGE 
kezelését, mely különleges, szaba-
dalmaztatott összetevőkkel, mint a 
MATRIXYL® 3000, SYN®-AKE, fokoz-
zák a sejtaktivitást és a regenerációs 
folyamatokat.

A kezeléssel látványosan csökkent-
hető a ráncok mélysége, revitalizálja, 

táplálja és hidratálja az érett bőrt. Ser-
kenti az anyagcserét és javítja a bőr 
rugalmasságát, feszesíti, puhává, tö-
mörré teszi, és kisimítja azt. 

Ajánljuk, akinek megereszkedett, 
öregedő, ráncosodó a bőre. A „face 
lift” hatásra az arcvonások látható-
an megemelkednek. Ára: 14.900 Ft, 
Botox hatású szemránc kezeléssel 
19.500 Ft

Választhatod a kezelést akár egy-
szeri alkalommal is, de kúrában, 4 ke-
zelés egy összegben történő fizetése 
esetén 15% kedvezményt biztosítunk. 

Információ, bejelentkezés:
06 30 267 9371

Dermisz Kozmetika
Fonyód, Ady Endre u. 7.

www.dermiszkozmetika.hu
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Kulturális Központ

Kulturális Központ

Fonyódi Múzeum
és környéke

Fonyódi Múzeum

Testvérvárosi Park

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok

Bélatelepi strandnál
(versenyközpont)

Katolikus templom 

Fonyódi Múzeum,
Múzeumkert

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Kutyás Fürdetőhely

Vigadó tér

Testvérvárosi park

FONYÓDI
PROGRAMOK

Május 18-tól Június 29-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Május 18-19.

szombat - vasárnap

Május 25. szombat
11 óra 

Május 25. szombat
14 óra

Május 26. vasárnap
18 óra 

Május 31. péntek
18 óra 

Június 4. kedd
16 óra 

Június 8. szombat
16 óra 

Június 26. szerda
18 óra 

Június 29. szombat 

Június 6. csütörtök
18 óra 

Június 22. szombat
18 óra 

Június 22. szombat
15 óra 

Június 29. szombat
18 óra 

Május 28. kedd
17 óra 

Május 26. vasárnap
13 óra 

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

XVI. Országos Feng Shui és Ezoterikus Találkozó 

Bandérium Napja 

Helytörténeti gyalogtúra Varga Istvánnal - A Várhegy és
a Sipos hegy

Városi Gyereknap és Polgárrá Fogadás 

Gyertyánági János fotókiállítása

Nemzeti Összetartozás Napja

Triatlon ranglista verseny

Múzeumok Éjszakája

Makray János festőművész kiállítása

Dog Beach Fest

Bogármese
Részletek a hátoldalon. 

Ökumenikus Kulturális Estek: Kőszeghy Miklós költeményeivel 
zenés irodalmi est

Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és volt
növendékeinek szezonnyitó, nyárköszöntő hangversenye

Helytörténeti gyalogtúra Varga Istvánnal - Fonyód „falusor”

Csonka András magyar színész, énekes és műsorvezető
közönségtalálkozója. Moderátor: R. Kárpáti Péter színművész

Helyszínek:
Bélatelepi strand, Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.);
Kutyás Fürdetőhely; Testvérvárosi Park; Városi Kulturális Központ (Ady Endre u. 17.);
Vigadó tér; Katolikus templomot (Templom utca)

Fonyódi MúzeumMájus 31. péntek
15 óra

Hupján Attila, a Magyar Alkotóművészek Egyesület Fotó szakosztá-
lyának vezetőjének, „Kölcsönhatások” című fotókiállítás megnyitója
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Kulturális Központ

Fonyódi Múzeum

Bélatelepi strandnál
(versenyközpont)

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Kutyás Fürdetőhely

Vigadó tér

Testvérvárosi park

Katolikus miserend
Plébániatemplom:

első péntekenként 18.30 óra, min-
den vasárnap 11 és 18.30 óra.

Szent István kápolna:
vasárnap 9:15 óra (júniustól 8 óra)

Fonyódliget, Nagyboldogasszony 
kápolna:

június első vasárnapjától 9.15 óra
Bélatelep, Szent Anna kápolna:
június első szombatjától 18.30 óra

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

lomban.

Szeretettel várjuk a családokat!

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

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

• május 19. vasárnap 9:30 istentisztelet
• június 02. vasárnap 9:30 úrvacsorás 
istentisztelet
• június 10. Pünkösdhétfő 9:30 úrvacsorás 
istentisztelet
• június  16. vasárnap 9: 30 istentisztelet
a protestáns templomban (József u. 21.)

A házi bibliaórák júniustól szeptemberig
szünetelnek.

Ökumenikus Kulturális Estek
a Fonyódi Múzeumban .  

2019. május 28-án kedden 17 órakor
Kőszeghy Miklós költeményeivel zenés 

irodalmi est.

Református Istentiszteletek
rendje

• május 19. Amit kimond és amit elhallgat
  - Jn 11,6-16
• május 26. Kell-e értenem a Bibliát?
  Olvasási segédlet a Szentíráshoz (úrva-
csorás)
• június 2. Tanévzáró, hálaadó 
• június 9. Pünkösdvasárnap, úrvacsorás
• június 10. 11 óra, Gyülekezeti Lakoma,
  Panoráma étterem és Kossuth erdő  
• június 16. Szólítsd a holtakat! Jn 11,28
  43

Bibliaóra június 13-ig 18 órától a FOKI 
könyvtárában, és előtte 17 órától imakö-

zösség a FOKI gyermektermében

Házi bibliaóra:
május 16. és május 30. június 13. 9.30-tól.

Négy buszváró újul meg! 

Magyar hangja: Stohl András

Az idei évben négy buszmegálló 
újul meg teljesen városunkban. A 
központi vasútállomásnál a két régi 
buszmegálló helyett újak épültek, 
a Turul utcában pedig a lakók régi 
vágya, egy új, modern, biztonsá-
gos buszváró épült. A negyedik a 
Harmatos utcánál, a Kossuth erdő 
szélén fog hamarosan elkészülni, a 

Tisztelt Lakosság!
Tisztelt Érdeklődök! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Fonyód Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. jú-
nius 22-én (szombaton) de. 
10.00 órakor a Polgármesteri 
Hivatal Nagytermében (8640 
Fonyód, Fő u. 19.) Üdülőhelyi 
Fórumot tart.

 Minden érdeklődő
 polgárt tisztelettel 

várunk!

  Hidvégi József
  polgármester

A vasúti pályaudvarnál már el is készültek a buszvárók

busszal közlekedő általános isko-
lás diákok legnagyobb örömére. 

	 	 					szerkesztőség

Úgy tartják, hogy a jó színészt 
arról ismerni fel, ahogy megteremti 
maga körül a levegőt. 

Stohl András az első 
percben megnyerte a 
fonyódi Galéria közön-
ségét, vonzó karakteré-
vel épp úgy mint azzal, 
ahogy élete különböző 
szegmenseiről magától 
értetődő természetes-
séggel beszélt. 

Megosztó ember, szí-
nész, akinek élete min-
den pillanatát áthatja a vágy, az ösz-
tön. Tehetsége, emberi tartása miatt 
azonban hiteles és szerethető.

Bukásait, kudarcait pozitív energi-
ává formálja, beletölti a színészetbe. 
Ettől válik aztán a tőle elhangzott 

mondat a színpadon, a tévében ér-
zéssé, a játéka zsigeri élménnyé.  

Főiskolás évek, gyere-
kek, szerelmek, színpad, 
barátok, a vadászat; ezekről 
kérdezte R. Kárpáti Péter, Ő 
pedig mesélt szenvedéllyel, 
egyszerűen, őszintén. 

„Szeressetek élni, enni, 
dolgozni, gondolkodni” -, 
életvezető gondolatként 
hangzott a mondat, amely-
lyel az egykori színészóri-
ást, Bessenyei Ferencet is 

megidézte. 
 Emlékeznek? a mi generációnk 

hányszor hallotta tőle, hogy:
 „Emberek, szeressetek, szeresse-

tek!”
         Mellory

Fonyódi Múzeum
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Kétségbeesve néztük a gomolygó 
füstöt: Ég a berek, lángokban áll a ná-
das! A távolabb élők aggódva  figyel-
ték a híreket, szörnyülködve nézték a 
fonyódiak által feltett képeket. Fellé-
legeztünk, amikor a tűzoltóknak meg-
feszített munkával sikerült eloltani a 
tüzet. De a kár óriási! 100 hektárnyi 
nád égett le, amely rengeteg élőlény-
nek adott  élőhelyet, táplálékot, sza-
porodási helyet. 

Tagjaink több civil szervezettel kar-
öltve részt vettek a lakossági szemét-
gyűjtésben.

 „A szabadságharc árulója vagy leg-
kiválóbb katonája volt?” Az ismeretlen 
Görgei című kiállítást néztük meg a 
Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol 
több mint 400 műtárgy,  film segítsé-

Április hónapban a Nappaliban meg-
ünnepeltük Horváth Józsefné Margitka 
születésnapját és névnapján köszöntöt-
tük Ervint.

Intézményünk szépítése keretében 
virágba borultak ablakaink.

Húsvét alkalmával a hagyományos 
sonka, tojással, tormával és friss zöld-

A Szociális Központ hírei

„	A	rengő	lomb	virágban	ég,	és	készül	a	gyümölcsre..”	(József	Attila)

Áprilisi események

JOBS.LIDL.HU jelentkezes005@lidl.hu 

VÁRJUK JELENTKEZÉSED 

AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:   

BOLTI DOLGOZÓKAT KERESÜNK

LÉPÉST TARTUNK A JÖVŐDDEL

• rugalmasan oszthatod be a munkaidődet

• reggeli vagy délutáni kezdéssel is dolgozhatsz

• teljes- és részmunkaidős pozíciók is elérhetőek

• perc alapon számoljuk el a munkaidődet

• a munkába járásod költségének 100%-át térítjük

• pótlékok: műszakpótlék 30%, vasárnapi pótlék 50%

A nyári szezon alatt elérhető bruttó járandóság:

FONYÓDI ÜZLETÜNKBE:

250.000 FT* 
*A munkakörben 8 órás munkavégzés esetén elérhető bruttó alapbér, 

ezen felül a cafeteria nettó összege 25.174 Ft Lidl kártya formájá-

ban, ami a belépés és kilépés hónapjában nem járó juttatás.

MIÉRT JELENTKEZZ HOZZÁNK?

fonyod.indd   1 24.04.2019   12:58:07

gével június 23-ig tekinthető meg a 
legendás tábornok öröksége.

A Szólád-Nezde hegyi kirándulá-
sunk elmaradt a nagy eső miatt, így 
erre egy későbbi időpontban kerül sor.

Több  tagunk vett részt Budapesten 
a Dési Huber Művelődési Központban 
rendezett kiállításon könyvekkel, fest-
ményekkel, kézimunkákkal.

A II. Fonyódi kulinária rendezvé-
nyen megkóstoltuk a különleges hús-
véti ínyencségeket, amelyeket egy do-
log kötött össze, a torma.

Csodálatos napot töltöttünk a Vác-
rátóti arborétumban. Gyönyörködtünk 
a színpompás virágokban, a park ter-
mészeti szépségeiben.

Kérjük, támogassa adója 1%-ával 
a Fonyódi Gimnázium Öregdiákja-

inak Baráti Körét!   Adószámunk: 
18778232-1-14.  Köszönjük!

       Németh Julianna

ségekkel tálalva került a reggeliző asz-
talra, és természetesen a csoki nyuszi 
sem maradt el ajándékként.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
ezúton is köszöni a folyamatosan érke-
ző adományokat. A Szolgálat következő 
ruhabörzéje 2019. június 5-én, 10.00 
órától kerül megtartásra.

A Központ szolgál-
tatásainak bemutatá-
sában soron követke-
ző szolgáltatásunk az 
Idősek nappali ellátá-
sa. Az idősek nappali 
ellátása keretében a 
hajléktalan szemé-
lyek, és elsősorban 
a saját otthonukban 
élő, tizennyolcadik 
életévüket betöltött, 
egészségi állapotuk, 
vagy idős koruk miatt 
szociális és mentális 
támogatásra szoruló 
emberek, valamint a 
pszichiátriai és/vagy 
szenvedélybetegség-
gel élő emberek ellá-
tásáról gondoskodik 
az intézmény. Az ellá-
tás keretében napköz-
beni tartózkodásra, 
társas kapcsolatok 

kialakítására és fenntartására, alapve-
tő higiéniai szükségletek kielégítésére, 
igény szerinti napközbeni étkezésre is 
lehetőséget nyújtunk. Az igénybe vevők 
számára biztosítjuk a nappali órákban 
a hasznos időtöltést, társas programo-
kat, kézműves foglakozásokat, kulturá-
lis programokon való részvételt.

Az ellátás igénybe vétele ingyenes. 

Az igénybe vevőket a kisbuszunk szál-
lítja az intézménybe és haza, szintén 
térítés mentesen.

Az igényléssel, valamint a jogosult-
sági feltételekkel kapcsolatban Vass 
Lajosné, Magdi és Dr. Vertán Zoltán 
Endréné, Márti ad bővebb tájékoztatást 
az érdeklődőknek személyesen (mun-
kanapokon 8.00 és 16.00 között), illetve 
telefonon: 85/560-212, 20/382-1148.
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A Fonyódi Turisztikai Egyesület 
szervezésében április 27-én szomba-
ton tartottam sétát, amelyen 20 ér-
deklődő vett részt. Ebben az évben a 
civil szervezet kezdeményezésére öt-
féle séta-útvonalat állítottam össze, 
amelyek városunk különböző terüle-
teit mutatják be. Nem csak a már jól 
megszokott útvonalakat járjuk végig 
- katolikus templom, Kossuth erdő, 
bélatelepi villasor - hanem kalando-
zunk a 7-es úton a városközpont tá-
jékán, végigmegyünk a Szent István 
utcán a Présházig, érintve néhány 
régi nyaralót a Vasas és a Dobó utcá-

Hatalmas sikert ért el iskolánk 
csapata az Országos Szakközép-

FONYÓD 1919-ben
Új könyvön dolgozom, kérem,

akinek van rá lehetősége,
anyagilag támogassa, hogy idén 

megjelenhessen!

Nyomdaköltségre gyűjtök!

Részletek, további információ:
fonyodregen.blogspot.hu

vagy személyesen!

KÖSZÖNÖM!

Varga István
könyvtáros,

műkedvelő helytörténész

Helytörténeti gyalogtúrák

OSZKTV: országos hatodik a bacsákos csapat!

ban. Egy másik túrán a régi falusor, a 
Fő utca kerül bemutatásra a Kisfalu-
dy utcai temetővel együtt. A sétákon 
a részvétel ingyenes!

Az egyesületnek köszönhetően a 
legutóbbi sétán már egy mobil-han-
gosító berendezés is segítette a mun-
kámat, hiszen így a messzebb állók, 
sétálók is jól hallották mindazt, amit 
közben mondtam.

Barátsággal várok minden érdek-
lődőt a sétákon, ismerjék meg Fo-
nyód történetének néhány érdekes 
pillanatát!

A közeljövőben tervezett séták:
Május 25. szombat 14.00 óra: 

A Várhegy és a Sipos hegy 
Indulás: Testvérvárosi park, József 

utca (Sportcsarnokkal szemben)
Érkezés: Testvérvárosi park, József 

utca
Távolság: kb. 6-7 km, közepesen 

nehéz, emelkedőkkel tarkított túra.
Idő: kb. 4 óra
Útvonal: Testvérvárosi park - Pa-

noráma sétány - Kripta villa - Pro-
testáns templom - Panoráma sétány 
- Katolikus templom - Kossuth erdő 
- Szaplonczay sétány - Sirály szálló - 
Sirály köz - Bélatelepi vasútállomás - 
Ripka Ferenc sétány - Várhegyi kilátó 
- Kossuth erdő - József utca - Sipos 
hegyi kilátó - Testvérvárosi park. 

Június 22. szombat 15.00 óra
Fonyód „falusor”

Indulás: Katolikus templom, Temp-
lom utca

Érkezés: Kossuth erdő
Távolság: kb. 3 km
Idő: kb. 2 óra
Útvonal: Katolikus templom - Kos-

suth erdő - Fő utca - Városháza - Kis-
faludy utca - Nap utca - Várhegyi kilá-
tó - Kossuth erdő. 

	 	 												Varga	István

iskolai Közismereti Tanulmányi 
Verseny közismereti komplex kate-
góriájában, hiszen a Czanik Bálint, 
Kucsera Robin, Marcell Ákos ösz-
szetételű trió a Veszprémben meg-
rendezett országos döntőn az elő-
kelő hatodik helyet szerezte meg.

Tanulóinkat Horváth László ta-
nár úr készítette fel a rangos meg-
mérettetésre.

Harmadik hely az Öveges 
idegennyelvi versenyen.

Idén 16. alkalommal rendez-
te meg a Veszprémi SZC Öveges 
József Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája többkategóriás 
idegennyelvi versenyét, amelyre 
második alkalommal hívták meg is-
kolánkat.

Ezúttal négy tanuló képviselte 
a Bacsákot, a 10/D osztályból Ba-

ranyai Viktória, Bojtor Alex, Gőri 
Rádha és Várvízi Leila. Kategóriá-
jának 50 indulója közül Gőri Rádha 
az előkelő harmadik helyet szerez-
te meg. A többiek, bár helyezést 
nem értek el, a középmezőnyben 
végeztek.

Valamennyi versenyzőnk felké-
szítője Horváth László tanár úr 
volt.

Iskolánk közössége nevében sze-
retettel gratulálunk minden verseny-
zőnknek és felkészítő tanáraiknak!

Tagintézményünk életéről továb-
bi friss híreket, tudósításokat olvas-
hatnak a www.bacsak.hu oldalon, 
illetve iskolánk Facebook-oldalán 
is (https://www.facebook.com/
bacsak.fonyod/), valamint megta-
lálnak minket az Instagramon is.

            Horváth	Péter
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Eddigi felajánlásaikat megköszönve kérjük,
továbbra is támogassa adója 1%-ával

közhasznú alapítványunkat.

Kedvezményezett:
Magyar Bálint Általános Iskoláért Alalpítvány

Adószám:
18761779-1-14

Digitális témahét a Palonai Magyar Bálint
Általános Iskolában

Iskolánk először csatlakozott a 
nemzetközi szervezésű magyarorszá-
gi „Digitális témahéthez”. A témahét 
azt tűzte ki céljául, hogy az iskolában 
a tanulók április 8-a és 12-e között 
minden nap találkozzanak legalább 
egy órában digitális eszközökkel, 
amelyek érdekesebbé teszik számuk-
ra a tanulást. 

Iskolánk témája Fonyód múltja, je-
lene és jövője volt. E téma körül for-
gott az iskolai témahét. 

Az alsósok a leginkább a robot-
méhecskéknek örültek. Tanóráról 
tanórára „röpködtek” a Bee-bot robot-
méhecskék, amelyekkel matematikát, 
környezetismeretet tanultak és gya-
koroltak 1-4. osztályig, de belopódz-
tak a napközibe, a fejlesztő órákra is. 
E mellett előkerültek a tablettek és 

láthattunk Minecraftban készült fo-
nyódi várat is.

 A felső tagozatos tanulók már ön-
állóan is fel tudtak készülni egy-egy 
témából, így az is előfordult, hogy a 
digitális eszközökkel besegítettek 
társaik tanulásába. A 7. osztályosok 
megemlékeztek 
Fodor Andrásról, 
a 8. osztályos lá-
nyok átmozgató 
zenés videót ké-
szítettek testne-
velés órára. Fizika 
órán vizeket ele-
meztek, köztük 
a Balaton vizét; 
rajzórán iskolai 
újsághoz készí-
tettek terveket.

 A Digitális té-
mahét keretében iskolánk benevezett 
egy flashmob-ba is, amelyben ki kel-
lett rakniuk a DTH betűket (Digitális 
TémaHét).

 A témahét legérdekesebb program-
ja volt talán a költészet napi megem-
lékezés digitális témahétre hangolva. 
Számítógépekről versek hangzottak 
el, de a megemlékezésben versíró 
gyerekek is jeleskedtek, akik Fonyódól 
írtak egy-egy költeményt.

 Az utolsó napon került sor a már 
hagyományosnak mondható 23. al-
kalommal megrendezett Fonyód ve-
télkedőre. Célja most is az volt, hogy 
minden tanuló ismerje meg városunk 
történetét, de a jelenről, a mai város-
ról is szóló ismereteikről is számot 
kellett adniuk. 

 A mostani megmérettetés külön-

legessége volt, hogy a csapatok egy-
egy mobiltelefonnal indultak útra, 
kifejezetten erre az alkalomra írt app-
al, amit a verseny előtt töltöttek le a 
tanulók a Play Áruházból. 

 Amíg a felsősök vetélkedtek, az 
alsós osztályok az iskolai könyvtár-

ba mentek rejtvényeket, feladatokat 
megoldani tablettel. Nagy volt a sike-
re.

 Szakkörök keretében délutánon-
ként is programoztak a gyerekek. 
Micro:bit-tet vagy számítógépes játé-
kot készítettek Kodu segítségével.  

Két meghívott előadó is színesítet-
te a témahét programját. Március 28-
án Aknai Dóra, gyógypedagógus és 
robotméhecskéi voltak vendégeink. 
Április 10-én Fülöp Hajnalka, a Safer 
Internet program oktatója tartott elő-
adásokat az Internet veszélyeiről a 
felsősöknek.

 Élményekkel gazdag hetet zártunk. 
Jövőre folytatjuk……

 Váradi	Gyula
 szervező,
 technika, informatika tanár

Tanévzáró ünnepély:
2019.06.15. 9:00, Szabadtéri 

színpad. 

Bolond ballagás, fordított 
nap, nyolcadikosok

elköszönése az iskola
dolgozóitól:

2019.06.14. 8:00 órától.



16

2019. május

Bölcsődék Napja a fonyódi bölcsődében

„Játsszunk kabarét”

TÁJÉKOZTATÓ

Idén az ünnep alkalmából, a FOKI 
biztosított helyszínt nekünk, ahol 
szűk körben, szakmai értekezlet ke-
retei között tettük kivételessé a na-
pot. A Fonyód Konyha Nonprofit Kft. 
segítségével apró figyelmesség is 
került az asztalra, hogy kiemelje a 
rendezvényt a hétköznapok sorából. 
Köszönjük ez úton is az intézmény, 
illetve a szervezet közreműködését. 

A bölcsődék legfontosabb szak-
mai napján tartott megbeszélésen 
a családlátogatás témaköre került 
napirendre, mint egyik alapvető fel-
adat a bölcsődei kisgyermekneve-

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingat-
lantulajdonosokat, hogy az épített 
környezet alakításáról és védelmé-
ről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
előírásai szerint a kiszolgáló út lé-
tesítése, bővítése során felesleges-
sé vált közterületeket az érintett 
tulajdonosok visszavásárolhatják 

A Budapesti Csili Művelődési Köz-
pont színjátszótársulata volt a Feng 
Shui Galéria vendége. Ez a remek 
csapat két évvel ezelőtt alakult és 
mára szinte barátokká váltak egy-
más számára. Sok próbával és mun-
kával a hátuk mögött, az elkészült 
műsorukat most elhozták Fonyódra 
is. A kora délután nyitásaként Tar-

lők munkájának során. A Bölcsődei 
Intézményvezetői Tanácsadó nevű 
szakmai lap havi kiadása is foglalko-
zott ebben a hónapban a családláto-
gatás témakörével, illetve a folyama-
tos gyermek felvételek miatt a  téma 
mindig aktuális. A családlátogatás 
fontosságát, módját, lélektani hatá-
sait, lebonyolítását, tartalmát, doku-
mentálását és értékelését egyenként 
megbeszélve dolgoztuk fel a témát. 
Egybehangzóan azt a véleményt 
képviseltük, hogy a családlátogatás 
a 0-3 éves korosztály nappali ellá-
tásánál kiemelkedő fontosságú, az 

adaptációt jelentősen megkönnyítő 
és a családokkal való bizalmas lég-
kör kialakításában kulcsfontosságú 
tevékenység, annak módszertani ki-
dolgozása aprólékos, a kisgyermek-
nevelők munkáját nagyban segíti a 
mai napig.

Úgy gondolom, elmondható, hogy 
összevetve a szakmai ajánlások illet-
ve a gyakorlat párhuzamát, esetmeg-
beszélésekkel tarkítottan, igazán 
tartalmas munkával telt intézmény-
egységünk számára a 2019. évi Böl-
csődék Napja. 

	 		Heidinger	Zsoltné	Ari	Edina

soly Krisztina színész,- rendező mél-
tatta a kis csapatot, majd a kedves 
szavak után elkezdődött az előadás, 
melyben helyett kapott kuplé, jelenet 
és vers is. Ezek összefűzéséből jött 
létre ez a kabaré délután. Az első je-
lenetből kiderült, hogy a sorozatos 
félreértések milyen irányba tudják 
terelni két ember párbeszédét. Ezt 

követte egy dal lovagias ügyekről 
és egy hölggyel - forró nyári napon 
- történt találkozásról. A harmadik 
jelenetben betekintést nyerhettünk 
egy házaspár beszélgetésébe és a 
végére azt is megtudtuk, hogy ke-
rül - e még hús az asztalra, vagy új 
bunda a ruhásszekrénybe. Az elő-
adás jeleneteinek sorában ismét egy 
dal következett, ami egy fiatalember 
holdfényes sétáiról szólt. Az ötödik 
jelenet egy válás és kibékülés bonyo-
dalmaiba kalauzolt el bennünket. Ez-
után egy szerelmi vallomás majd egy 
dal következett a régi mániáról, hogy 
milyen végig hajtani a Stefánián. A 
délután zárásaként egy háromsze-
replős jelenetben láthattuk, hogy új 
titkárnőt vagy barátnőt talált magá-
nak a cégvezető.

A darabokat előadták: Fazekas 
Klára, Katona János, Kerekes Károly 
Zoltán, Lázár András, Pető Nóra és 
Schrem Rudolf. A dalokat zongorán 
kísérte B. Újvári Ibolya.

           Szárnyasi	Ottó

az önkormányzattól. Amennyiben az 
ilyen területet korábban kártalanítás 
nélkül jegyezték le, azt az érintett 
tulajdonosnak térítés nélkül adjuk 
vissza.

A kártalanítás nélküli lejegyzést 
az érintett ingatlantulajdonosnak 
kell iratokkal igazolni.

A kérelmeket, a mellékletekkel 
együtt Fonyód Város Önkormányza-
ta, 8640 Fonyód, Fő utca  19. címére 
kell benyújtani.

Az eljárással kapcsolatos kérdé-
seket kérjük, hogy az info@fonyod.
hu e-mail címre küldjék meg.

     	Fonyód	Város	Önkormányzata
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„Szennyes	ingem,	szennyes	gatyám…”
Mosás és vasalás a paraszti háztartásban

Új néprajzi vándorkiállítás érkezett a Múzeumba:

Helyére kerülhet a Walko kilátó 

Április végén érkezett a fonyódi 
múzeumba a kaposvári Rippl-Rónai 
Múzeum néprajzi vándorkiállítása 
a „„Szennyes ingem, szennyes ga-
tyám…” című mosás- és vasalástör-
téneti kiállítás, amely olyan eszkö-
zöket mutat be, amelyekkel a régi 
korok asszonyai tisztán tartották a 
család ruhaneműit. Ugyanis a ruhák 
tisztítása, az otthon rendben tartása 
hagyományosan női feladat. Szinte 
alig akad ma már olyan háztartás, 
ahol ne lenne automata mosógép és 

Arról lapunk is beszámolt, hogy 
három év után végre lezárulhat a 
megcsúszott kilátó ügye.

Először három éve 
ír tunk arról, hogy 
megdőlt a Walko ki-
látó. A helyzet annyi-
ra kritikus volt, hogy 
az előtte futó járda 
is megrepedt és a 
kőpadok darabjai a 
mélybe zuhantak. 
Akkor a közvetlen 
életveszélyt elhárí-
tották, tavaly pedig 
teljesen lebontották 
a kilátót. A kőpado-
kat az önkormányzat 
távolíttatta el, majd 
újíttatta fel, ám ezután nem kerül-
hetett vissza oda, ahol kilencven-
három évig állt.

sok családban a férfiak is kiveszik a 
részüket a házimunkából. Alig ötven 
évvel ezelőtt azonban ez még egyál-
talán nem volt általános. A mosás 
kifejezetten női munkának számított 
és komoly fizikai kihívást jelentett. 
Azonban a kiállítás nem pusztán em-
léket akar állítani azoknak a névtelen 
asszonyoknak, akik évszázadokon át 
végezték ezt a kemény munkát, és 

nem is csak a mosás eszközeit sze-
retné bemutatni. Hanem átmenteni 
azt a gyakorlati tudást, ami a mai kor 
embere számára is hasznos ismeret 
lehet. A kiállítást színesítik a kézbe 
vehető és kipróbálható tárgyak is. 
Szeretettel várjuk az érdeklődő lá-
togatókat május 29. szerdáig nyit-
vatartási időben: keddtől szombatig 
8-tól 16 óráig.

Múzeum nyári nyitva 
tartása

június 1-től változik a nyitva 
tartás:

Június 1-től szeptember 30-ig: 
Kedd-péntek: 10.00-18.00 óráig
Szombat-vasárnap: 9.00-13.00 

óráig
Hétfő: szünnap

Végül megszületett a jogi megol-
dás és a pénzt is előteremtette Fo-
nyód önkormányzata a munkálatok 

elvégzésére. A közelmúltban nyer-
test hirdettek a Walko kilátó helyreál-
lítását célzó közbeszerzési pályázat-

ra, s a vállalkozó már meg is kezdte 
az építést.

A munkálatok összköltsége mint-
egy 18 millió forint. - 
Már kiásták a régi ala-
pot - mondta Hidvégi 
József, polgármester. 
- Hat-nyolc méter mé-
lyen fúrnak le a talaj-
ba, ahova betonoszlo-
pokat helyeznek el. Ez 
lesz a kilátó alapja.

A helyreállítással 
várhatóan május vé-
gére végeznek, s a 
fonyódi panorámát 
legpáratlanabbul nyúj-
tó kilátó régi helyére 
kerülhet.

	 	 Koszorús	Rita
  Forrás: sonline
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Újabb floorball sikerek értek el az általános iskolások

I. PÖFFesztivál - A víz összeköt!
A	Balaton	északi	partján	képviselhettük	Fonyódot!	

A VAGABUND Vitorlás Sportegye-
sület munkásságának bemutatására 
meghívást kaptunk az április 27-28-
án a Balatonudvari-
Fövenyes Hajóál-
lomáson, a PÖFF 
Sportegyesület által szer-
vezett vizesfesztiválra. 

A kétnapos élmény-
re a versenyző-edző 
házaspár, egyesületük 
alappillérei Litkey Zsu-
zsi és Litkey Árpád hívta 
meg csapatunkat. Ők az 
utánpótlás-nevelésben 
egy egyedülálló kon-
cepciót keltettek életre, 
szívügyük a gyermekek 
sportra, vitorlázásra 
való nevelése. Éole, a 
Litkey Árpád által tervezett speciá-
lis oktatóhajó több szempontból is 
egyedi alkotás. A kétárbocos vitorlás-

ban több gyermek egyszerre, csapat-
munkában sajátítja el a technikákat. 
Csodálatos látványt nyújt élénkszínű 

vitorláival a Balatonon! A hétvége so-
rán élményekkel, hasznos és fontos 
ismeretekkel gazdagodtunk, a fesz-

tivál szlogenjében megfogalmazott 
küldetés pedig megvalósult; a kiállítók, 
előadók, szervezők, segítők, résztve-

vő érdeklődők között új 
ismeretségek kötődtek, 
mindenki gazdagodott 
az I. PÖFFesztiválnak kö-
szönhetően. A víz való-
ban összeköt bennünket!

E g y e s ü l e t ü n k e t 
Pregun Gyula, az O’pen 
Skiff hajók hazai forgal-
mazója támogatta a ren-
dezvény során. Az általa 
hozott kis fürge hajót alig 
láttuk szárazon, akkora 
sikere volt a jó szélben és 
létközegében - a vízen. 

Ajánljuk minden víz-
imádónak az ingyenes 

rendezvényt, amelynek már most ígé-
retesnek hangzik jövőévi programja és 
bizony mi sem fogjuk kihagyni! 

Május harmadikán rendezték meg 
a IV. korcsoportos lányok Nagypályás 
Floorball Országos döntőjét Érden. A 
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola 
csapata rengeteget készült a tornára, 
aminek meg is lett az eredménye.

„Nagyon büszke vagyok a csapatra. 
Rengeteget tettek ebben az évben is a 
gyerekek ezért az eredményért és csak 
pozitívan tudok nyilatkozni ellenfele-
inkről is! Magas színvonalúak voltak a 
küzdelmek, sportszerű, izgalmas mér- INGYENES kajak-kenu oktatást 

és eszközhasználatot biztosít a 
Vízisport Központban a VAGA-
BUND Vitorlás Sportegyesület! A 
szabadidős sportfoglalkozások 
kötelezettségmentesen vehetők 
igénybe a Palonai Magyar Bálint 
Általános Iskola minden tanulója 
számára!

Részletek: www.fonyod.hu

Kajak-kenu oktatás

kőzéseket láttunk. Szívből gratulálok a 
torna győztesének és természetesen a 
lányaimnak is. Hajrá Fonyód!” - értékelt 
Kolozs László testnevelő, edző.

Csapattagok: Rákóczi Gréta Vi-
rág, Szerdahelyi Dorka, Horváth Luca, 
Szántó Zsófia, Szabó Száva Hargi-
ta, Iváncsics Léna, Rideg Léna Ju-
dit, Csermely Csenge Jázmin, Bakos 
Katalin Zsófia, Kazár Rebeka Laura, 
Sutyor Médea Anna, Zsiborács Anna 
Zsuzsanna.

Csoportmérkőzések:
Mohács - Fonyód 0:3

Fonyód - Komárom 1:4
Elődöntő:

Újpest - Fonyód 0:6
Döntő:

Fonyód - Komárom 1:4
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APRÓHIRDETÉSEK
ÁLLÁSAJÁNLAT
A fonyódi Napsugár Kemping és Panzió 
állást kínál Takarítónői munkakörbe, 
szükség estén szállást is tudunk biz-
tosítani! Jelentkezni az alábbi elérhe-
tőségen lehet 09:00-18:00 között: 06-
30/996-6297

•••
Frissítő – közérzetjavító – test és talp-
masszázs a relax masszázs szalonban 
– Horváth Katalin masszőr. Tel.: 06-
30/631-9596

•••
Vinora Bandito Sport 20 Zoll hatsebes-
séges gyermekkerékpár,  Piaggio Sfera 
50cm3 (segédmotorkerékpár) robogó, 
elektromos gyermek kisautó, egysze-
mélyes (előre – hátramenet), három 
lépcsőfokos műanyag csúszda ELADÓ. 

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.

Tel.: 06-30/204-4268 
•••

Fonyódi piacra fehérnemű árus, női 
kisegítőt keres heti 2-4 alkalomra, áp-
rilistól decemberig terjedő időszakra. 
Diákok és nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk! Tel.: 06-70/931-0538

•••
Új Cort NA 880 akusztikus gitár eladó! 
Irányár: 38.500,- Ft. Tel.: 06-30/439-
9741

•••
Fonyódi ingatlanközvetítő irodámba 
keresek munkatársat. Kiemelt, telje-
sítménytől függő jövedelem, kötetlen 
munkaidő. Inmore Kft. Bári Péter. Tel.: 
06-70/905-9918

•••
A Fonyódi Ásványvíz Kft. azonnali kez-

déssel, gépkezelő munkakörben, kétmű-
szakos munkarendben, férfi munkatár-
sakat keres. Érdeklődni: 06-85/361-266, 
ill. fonyod@fonyodi.hu 

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

•••
Olcsón eladó tűzifának bontott tetőléc, 
és nyárfa széldeszkák, valamint fotel-
ágyak Fonyód – Bélatelepen. Érd.: 06-
30/358-7488

•••
PC, laptop, okoseszközök üzembe he-
lyezése, beállítása, karbantartása, ta-
nácsadás, kényelmesen az otthonában. 
További információ: kbkrisz.com vagy a 
+36-70/575-9762 telefonszámon.
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ELŐADJA A SÁRKÖZI GYULA TÁRSULAT
KÖZREMŰKÖDNEK

A MADÁCH TÁNC- ÉS SZÍNMŰVÉSZETI ISKOLA NÖVENDÉKEI

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

FONYÓD KÁRTYA KEDVEZMÉNY IGÉNYBE VEHETŐ
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Fonyódi Gyermeknap

15:00 - 16:00
16:00-17:00

Vigadó tér

Május 26., 
vasárnap


