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Kedves először szavazó fiatalok!

Sportszerűen Uraim! Fonyód Kártya
érvényesítése

Fonyód Város Polgármestere-
ként fontosnak tartom, hogy tud-
jatok róla, számítunk rátok! Fon-
tos, hogy kivegyétek része-
tek, az ország ügyeinek in-
tézéséből, 2018. április 
8-án, oly módon, hogy éltek 
választójogotokkal. Dönt-
setek legjobb tudásotok, 
belátásotok szerint! 

Hozzatok felelősségtel-
jes döntést, hiszen válasz-
tójogotok nem csak jog, fe-
lelősség is. Felelősek vagy-
tok azért, hogy éljetek vele, 
felelősök vagytok azért, 
hogy jól éljetek vele.

Ahogy mi minden dönté-
sünkkel ezt tesszük város-
unkban, úgy most Ti is, hosz-
szú évekre előre befolyásol-
hatjátok környezetetek és az 
ország sorsát döntésetek-
kel. Ne hagyjátok, hogy má-
sok döntsenek helyettetek, 
sorsotokról, sorsunkról. A 

Felhívjuk a Kedves Fonyód Kár-
tya tulajdonosok figyelmét, hogy 
amennyiben nincs adótartozása 
önkormányzatunk felé, úgy a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
latán érvényesíteni tudják a sa-
ját és az ugyanazon háztartásban 
élők Fonyód Kártyáját. Az érvé-
nyesítő matrica kizárólag az Ügy-
félszolgálaton kerülhet felragasz-
tásra, ezért kérjük mindenki hoz-
za magával az érvényesíteni kí-
vánt Fonyód Kártyá(ka)t!

   Fonyód Város Önkormányzata

Felháborítónak tartom, hogy 
egy személyes, bemutatkozó be-
szélgetés során, egy sportból a 
politikába átnyergelt Képvise-
lő - jelölt az elhangzott beszél-
getésből kiragadott gondolato-
kat a hozzájárulásom nélkül fel-
használjon saját kampánycéljai 
kapcsán.

Azok a gondolatok, amelyeket 
kiemelt a szövegkörnyezetéből, 
egészen más jelentéstartalom-
mal bírnak akkor, ha csak össze-
ollóznak belőle mondatokat. Rá-
adásul tette ezt úgy, hogy csak 
a saját feljegyzéseire, emlékei-
re hagyatkozott. Ez nem sport-
szerű, holott egy olimpiai bajnok 
volt a beszélgetőtársam.

Éppen ezért más polgármes-
terekhez csatlakozva, velük tel-
jes mértékben egyetértve írtam 

legfontosabb, hogy elmenjetek és 
voksoljatok. Azért, mert Magyaror-
szág jövője Ti vagytok, ahogy most 

döntötök, az a Ti jövőtök is lesz. 
Felnőttetek, ezzel eljött annak 

is az ideje, hogy szavazati jogo-
tok legyen. Biztosan elkép-
zeltétek már milyen lesz 
először belépni a válasz-
tófülkébe, átnézni a szava-
zólapot és behúzni az X-et. 
Egyszerű feladatnak tűnik, 
egyébként az is. De nagyon 
jelentős feladat. 

Kívánom, hogy értékelve 
helyzeteteket, a családotok, 
a lakóhelyetek, az ország 
helyzetét, a lehető legjobb 
döntésre jussatok. Olyan 
döntésre, amire évek múltán 
is büszkék lesztek majd!

Ti ott voltatok!
Ti döntöttetek!
2018. április nyolcadikán 
számítunk rátok!

 Hidvégi József
 polgármester

alá egy tiltakozó ívet, melynek 
tartalmát változatlan formában 
idézem: 

„Mi, alulírott somogyi polgár-
mesterek kijelentjük, hogy sem-
miféle ellenzéki választási kiad-
ványban történő megjelenéshez 
nem járultunk hozzá. A megje-
lent idézetek hosszabb beszél-
getések kiragadott mondatai, 
amelyek hamisan azt a látszatot 
keltik, mintha az újságot kiadó 
ellenzéki jelöltet támogatnànk, 
ez azonban nem igaz. Az eljárást 
sportszerűtlennek és tisztesség-
telennek tartjuk.” 

Korrekten, sportszerűen Uraim! 

  Hidvégi József
  polgármester
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Spóroljunk a Városnak közösen
Helyi	adó	befi	zetése	az	OTP	Bank	fi	ókjaiban

400 millió forintos beruházás a Balatonnál
Megkezdődött	az	élőhely-védelmi	és	-helyreállítási	program

Élőhely-védelmi és élőhely-hely-
reállítási program indult a Kis-Ba-
latonon és Somogy megye észak-
nyugati részén öt helyszínen, a 
program 425 millió forintos uniós 
és belföldi támogatást nyert el.

A tervek szerint 2019 szeptem-
ber végéig megvalósul - közölték 
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
projektindító sajtótájékoztatóján 
Fonyódon.

Dr. Rácz András, a Földművelés-
ügyi Minisztérium környezetügyért 
felelős helyettes államtitkára em-
lékeztetett arra, hogy már az előző, 
2015-ig tartó uniós fejlesztési cik-
lusban is minden korábbinál töb-
bet, 38 milliárd forintot költhetett 
az ország környezetvédelemre, 92 
projektet megvalósítva, több mint 
100 ezer hektárnyi területet termé-
szet-közelibb állapotba hozva, illet-
ve stabilizálva.

Kiemelte, hogy az újabb uniós tá-
mogatási ciklusban is 38 milliárd 
forint áll rendelkezésre környezet-
védelemre a Környezeti és energia-

Tisztelt Fonyódiak!
Tisztelt Adózók!

Hamarosan postázzuk Önök felé 
a 2018. évi helyi adó fi zetési köte-
lezettségről értesítő leveleket és 
ezzel együtt a befi zetéshez szük-
séges csekkeket.

Fonyód Város Önkormányza-
ta az OTP Banknál vezeti számláit, 
erre való tekintettel és költségeink 

hatékonysági operatív programban 
(Kehop), illetve a más uniós prog-
ramokban is elnyerhető forrásokkal 
együtt összesen 61 milliárd fordít-
ható környezetvédelmi, természet-
védelmi célokra, valamint bemuta-
tóhelyek létesítésére.

Kifejtette, az újabb források 60 
százalékát élőhely-rekonstrukcióra, 
élőhely-rehabilitációra fogják költe-
ni a tervek szerint, hiszen Magyar-
ország örökségének és nemzeti 
kincsének számít, hogy egyharma-
da-egynegyede megmaradt termé-
szet-közeli állapotban.

A források mintegy 13 százalé-
kát jórészt az őshonos magyar há-
ziállatok tartásának támogatására 
fordítják, míg ökoturisztikai bemu-
tatóhelyek létesítésére, fejlesztésé-
re a pénz mintegy 
10 százaléka jut. 
További összege-
ket szánnak egye-
bek között más 
természeti érté-
kek, például geo-
parkok védelmére, 
a természetvédelmi őrök körülmé-
nyeinek, eszközeinek biztosításá-
ra, monitoringozásra, illetve uniós 
adatszolgáltatásra.

A helyettes-államtitkár beszélt 
arról is, hogy a Balaton-felvidé-

ki Nemzeti Park a tíz nemzeti park 
közül az egyik legtöbb támoga-
tást nyerte el, a 38 milliárd forintos 
Kehop-keretből 5,5 milliárd forintot.

Puskás Zoltán, a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Park Igazgatóság ve-
zetője elmondta, az új fejlesztési 
ciklusban tervezett tíz nagy projekt-
jük közül ez az első, amely eljutott 
a megvalósítás szakaszába. A pro-
jekt nagy biodiverzitású területek, 
értékes élőhelyek természetvédel-
mi helyzetét kívánja javítani, illet-
ve olyanokét, amelyek ilyenné vál-
hatnak. A projektben rehabilitálják 
a Kis-Balaton medence élőhelyeit, a 
látrányi puszta gyepét, valamint az 
ordacsehi berek vizes élőhelyet. A 
beavatkozások több mint 400 hek-
táron folynak majd.

Móring József Attila, keresztény-
demokrata országgyűlési képvise-
lő, Somogy fejlesztési biztosa ki-
emelte, a Szőkedencstől Látrányig 
terjedő terület fejlesztése növeli a 
Dunántúl turisztikai vonzerejét.

csökkentése érdekében kérjük Önö-
ket, amennyiben módjuk és lehető-
ségük van rá, az adó befi zetést az 
OTP Bank bármely fi ókjában, vagy 
elektronikus átutalással teljesítsék 
a megadott számlaszámokra.

Segítő közreműködésüket kö-
szönjük!

Kérdés esetén további informáci-
ókért keressenek minket ügyfélfo-
gadási időben személyesen, illetve 

az ismert telefonszámokon fordul-
janak 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
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2018. április 8. - országgyűlési választások

Nem! - a Soros irodákra

Áder János, köztársasági elnök 
2018. április 8. napjára tűzte ki az 
országgyűlési képviselők általános 
választását. A választási eljárás-
ról szóló törvény rendelkezéseinek 
megfelelően a kitűzést követő nap-
tól a Nemzeti Választási Iroda fo-
lyamatosan közzéteszi a választás-
hoz kapcsolódó adatokat, informá-
ciókat, választópolgároknak és je-
lölteknek szóló tájékoztatókat.

Amennyiben a választáshoz kap-
csolódóan szeretné megtudni, hol 
adhatja le szavazatát, kérelmet kí-
ván benyújtani, mert nem a lakó-
helye szerinti szavazókörben kí-
ván szavazni, a választókerületek-
re, szavazókörökre vonatkozó infor-
mációkat keresi, a választáson je-
löltként való indulással összefüggő 

Fonyód Város Önkormányzatá-
nak Képviselő - testülete rendkívü-
li ülésén döntésével csatlakozott a 
Megyei Jogú Városok Szövetsége 
elnökének, Szita Károly felhívásá-
hoz. A kaposvári polgármester kije-
lentette:

„Az önkormányzatok nem kérnek 
Soros György bevándorlás szerve-
ző irodáiból, sem pedig abból, hogy 
a magyar falvakat és városokat 
migránsok lepjék el.”

Ehhez a kiáltványhoz igazodott a 
fonyódi testület is, mely határozat-

tudnivalókra kíváncsi vagy bármi-
lyen egyéb kérdése merül fel, keres-
se fel a www.valasztas.hu-t a vála-
szokért.

„1990-ben az első szabad ország-
gyűlési választásokon kinyilvání-
tott népakarat április 8-án vált vég-
legessé. Az azóta eltelt időszakban 
fiataljaink újabb és újabb nemzedé-
kei váltak értékes és nélkülözhetet-
len részévé politikai nemzetünknek. 
Magyarország választójoggal ren-
delkező polgárai az akkori sorsdön-
tő tavasz óta immár nyolcadik alka-
lommal dönthetnek arról, hogy kikre 
bízzák az ország ügyeinek intézését. 
Az 1990-es polgári demokratikus át-
menet lehetővé tette az európai al-
kotmányos hagyományokból építke-
ző szabad és független Magyaror-

szág megszületését. 1990 óta a vá-
lasztás időpontjának kitűzése a köz-
társasági elnök alkotmányos joga 
és kötelessége. Hazánk ötödik köz-
társasági elnökeként, élve az Alap-
törvényben rám ruházott felelős-
séggel - külön köszöntve az először 
szavazó fiatalok százezreit, és tisz-
telegve az első szabad választások 
emléke előtt -, a 2018-as általános 
országgyűlési választásokat április 
8-ára írom ki. - közölte Áder János 
köztársasági elnök hivatala.”

ba foglalta, hogy egyetért az MJVSZ 
elnökének kezdeményezésével.

„Én sem támogatom azt, hogy 
itt Soros - irodák jöjjenek létre és 
próbálják meggyőzni az embereket, 
hogy fogadjunk be migránsokat. Ez 
a Balaton partján egy nagyon ve-

szélyes játszma, hiszen számos 
olyan üdülő van, amelyeket egész 
évben nem használnak. Nem sze-
retném, ha ilyen üdülőkbe költöz-
nének akár illegálisan, akár legá-
lisan migránsok, ezzel felbolydít-
va ennek a nyugodt kisvárosnak az 
életét és biztonságát.” - szögezte 
le Hidvégi József. 

A határozati javaslattal a pol-
gármester mellett négy képvise-
lő egyetértett, egy képviselő tar-
tózkodott. 

	 	 						szerkesztőség

A városba bevezető utak mentén 
a már megszokott, alkalmilag felde-
korált szalmabálák útba igazították a 
IX. Fonyódi Kolbászfesztiválra érke-
zőket, hogy biztosan jó helyen járnak. 

A Dísz téren pedig szintén 
egy hangulatos, fesztiválhoz illő 
„malackaLak” került kihelyezésre, 
amely a tömegközlekedéssel érke-
zőket és a téren átsétálókat fogadta. 

Köszönjük szépen a Fonyódi Kul-

Vegyük észre!
turális Intézmények dolgozóinak és 
Nagy Zsuzsannának a kreatív mun-

kát, valamint a Városüzemeltetés-
nek a szalmabálák cseréjét.
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Korábban is pályázott már Fo-
nyód Város Önkormányzata a Zá-
kányi Kálmán Sportcsarnok fej-
lesztésére, akkor azonban nem 
kaptunk támogatást. Nemrégiben 
új pályázatot írt ki a Magyar Kézi-
labda Szövetség, amelyre ismétel-
ten beadtuk támogatási kérelmün-
ket a városi sportcsarnok felújítá-
sára. Az Önkormányzat apparátu-
sa elkészítette/elkészíttette és be-
nyújtotta a pályázathoz szükséges 
iratokat, költségvetéseket, nyilat-
kozatokat.

Sikeres pályázat esetén még 
az idei évben megújulhat Petőfi 
Sportkör örökös elnökéről elneve-
zett sportlétesítmény. A város gon-
dos gazdálkodásának meghatáro-
zó eleme, hogy elsősorban pályá-
zati támogatásokból valósítja meg 
fejlesztéseit, így ez a lehetőség is 
fontos volt. Ezúttal a megszokot-

2018-ban több új ötlettel jelent-
kezett Molnár Rita a Fonyódi Kul-
turális Intézmények igazgatója. En-
nek eredményeként január 22-én 
a Magyar Kultúra Napját különle-
ges módon ünnepelhettük, hiszen 
ez egyben a Fonyódi Kaszi-
nó nyitórendezvénye is volt. 
A Fonyódi Kaszinónak az 
1930-as években már nagy 
hagyománya volt, ezt sze-
retné újjá éleszteni ez a kez-
deményezés. 

Az Esztrád Színház nem 
ismeretlen Fonyódon: ez-
úttal egy rendkívül érdek-
feszítő időutazásra invitál-
ták a szép számú érdek-
lődőt, mely során a honfoglalás-
tól egészen az Európa Uniós csat-
lakozásig idézték fel legfontosabb 
történelmi eseményeinket.  

A Fonyódi Kaszinó különleges 

pályázik az Önkormányzat a Zákányi Kálmán 
Sportcsarnok felújítására

Fonyódi Kaszinó -	Felpezsdül	a	kulturális	életünk

tól eltérően ugyan viszonylag ma-
gas – 30%-os - az önerő, azonban 
az épület szigetelése, energetikai 
felújítása mindenképpen szüksé-
gessé vált. 

Megújulhat a tetőszigetelés, a 
kopolit üvegek és a hőszigetelés 
cseréje is megvalósulhat a beru-
házás keretében.

 „Ezt többen kérték, felhív-
ták a pályázatra a figyelmünket, 

igyekszünk ennek eleget tenni. 
Az Önkormányzat számára min-
den pályázati forrás nagy állami 
támogatást, ebben az esetben 
nagyjából 100 millió forintot je-
lent. Minden önkormányzati tu-
lajdonban lévő épület felújítá-
sa jó hír!” – mutatott rá Hidvégi 
József, polgármester. 

	 	 					szerkesztőség

rendezvényeket és egyben jó al-
kalmat kínál arra, hogy a résztve-
vők találkozzanak, beszélgesse-
nek egymással, állandó időpont-
ban, mindig a hónap harmadik szer-
dáján. 

A szórakoztató előadások mel-
lett az oktató – fejlesztő, ismeret-
terjesztő jellegű előadások is teret 
kapnak, az év másik újítása a tervek 
szerint a Szabadegyetem program-

sorozat lesz a Kulturális Központ-
ban. A szervezők remélik, hogy ezek 
a programok nagyobb érdeklődést 
válthatnak ki, nem csak a Fonyódi-
akból, hanem a környéken élőkből 
is. Az igényes kikapcsolódás, a mi-

nőségi szórakozás, a közös 
ötletelés, a véleménycse-
re mind szerves része lesz 
ezeknek a garantáltan szín-
vonalas programoknak. 

A következő Kaszinó ke-
retében Nádas György szín-
művésszel találkozhatnak 
egy borkóstoló során, feb-
ruár 21-én, szerdán, 18 órai 
kezdettel. A Bor Legendá-
ja - Bor Show élőzenés szó-

rakoztató műsorra már megváltha-
tók a belépőjegyek. További infor-
máció: muvelodesihaz@fonyod.hu,  
06-85/900-050

	 	 					szerkesztőség
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A Fonyódi Kulturális Intézmé-
nyek szervezésében Kul-Túrán vett 
részt harminc érdeklődő fonyódi: 
Kaposváron megnéztük a Seuso 
kincsek vándorkiállítását, majd a 
Fonyódon 1919-ben művésztele-
pet tartó Rippl-Rónai József Em-
lékmúzeumot tekintettük meg a 
Róma hegyen. Hazafelé tartva 
megálltunk Várdán, ahol a Szász 
Endre Kastélymúzeum nyűgözte le 
a kiránduláson résztvevőket.

Kul-Túra Fonyódról
A római császárkor késői sza-

kaszából (4. - 5. század) szárma-
zó kincslelet nevét az úgynevezett 
Seuso-tál feliratán megnevezett 
tulajdonosáról, Seusóról kapta, aki 
a Római Birodalom latin és görög 
kultúrán nevelkedett gazdag elitjé-
hez tartozott. A Seuso-kincset az 
1970-es években találták meg a 
Balatonhoz közeli Kőszárhegy kör-
nyékén. 

A kaposvári Rippl-Rónai Emlék-

ház üde színfoltja a megyeszék-
helynek. 

A Rippl-Rónai-villa, más néven 
Róma-villa Kaposvár egyik mű-
emléképülete. 1915-ben, a fran-
cia fogságból hazatérvén, ötven-
négy éves korától ebben a villá-
ban lakott és alkotott Rippl-Rónai 
József, a magyar impresszionista 
festészet kiemelkedő alakja. 

Szász Endre festőművész egy-
kori kastélyában felesége kalau-
zolt végig bennünket, s ezáltal ma-
gunk is részesei lehettünk az otta-
ni életnek, hiszen máshol nem hal-
lott-olvasott történeteket kaphat-
tunk Sz. Hajdu Katalintól.

Tartalmas, színvonalas program 
volt!

A kirándulást városunk önkor-
mányzata és Hidvégi József pol-
gármester úr is támogatta, kö-
szönjük!

A részletes beszámoló a www.
fonyod.hu weboldalon olvasható.

Ahogy a december, úgy az újév 
első pár hete is a megszokottnál 
enyhébb időjárási körülményeket 
biztosított, ezért a város egész te-
rületének lombseprési, fametszé-
si, tisztántartási mun-
kálataira tudtunk kon-
centrálni.  

A lehullott lomb fo-
lyamatos begyűjtése 
mellett, munkatársa-
ink elszállították a ki-
vágott veszélyes-, és a 
megmetszett fák galy-
lyait. Tisztasági festési 
munkákat végeztek te-
lephelyünkön a melege-
dőben, a lépcsőházban 
és az épület folyosóján, 
továbbá a Múzeum épületében is. 
Folyamatos a városüzemeltetés 
piaccsarnok bontásai munkálata-
iban való részvétele, a szerelvé-
nyek és elárusítóhelyeinek bontá-

A Városüzemeltetés munkálatai
sa, a sportcsarnokban pedig lám-
patesteket cseréltek munkatársa-
ink. A Panoráma sétányon lévő 
padok felújítására is sor került, itt 
vadászkerítést is építettünk. 

Az utcák kövezése, javítása 
megtörtént a Dióshegyi -, Érsekúj-
vár -, Jegenye -, Csap -, Lengyel - 
és a Bástya utcákban, szintén kő-
zúzalékkal javítottuk ki az Arany 

János utca padkáját, valamint a 
sportcsarnok parkolóját is. Árok-
tisztítást végeztek munkatársaink 
a Vitorlás -, Bartók -, Niklai -, Bog-
lári -, Hársfa -, Rezeda -, Akácfa -, 

Liliom utca vízelveze-
tőiben és átfolyóiban.

Folyamatos a rászo-
rulók számára kiutalt 
tüzelőfa kiszállítása, 
valamint a hónap má-
sodik felében megérke-
zett téli viszonyoknak 
megfelelően a síkosság 
mentesítő anyagok fo-
lyamatos feltöltését és 
hó eltakarítást is végez-
tünk.

A december végén 
beszerzett új gépeket (szalagfű-
rész, marógép, porelszívó, gyalu-
gép) telephelyünkön beszerelték 
és beállították munkatársaink.

	 	 		Kristóf	Györgyné

Fotó: Kackstädterné Csáki Krisztina
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Fonyód Város Önkormányzata értékesítésre
meghirdeti az alábbi ingatlanokat:

1. Fonyód Trombitás utcában kialakítandó ingatlanok:

Hrsz  terület  kikiáltási ár nettó  kikáltási ár bruttó  megnevezés
6496/3 770 m2 6.121.500.- Ft 7.774.305.- Ft  beépítetlen terület
6496/4 757 m2 6.018.150.- Ft 7.643.051.- Ft  beépítetlen terület
6496/5 776 m2 6.169.200.- Ft 7.834.884.- Ft  beépítetlen terület
6496/6 797 m2 6.336.150.- Ft 8.046.911.- Ft  beépítetlen terület
6496/8 755 m2 6.002.250.- Ft 7.622.858.- Ft  beépítetlen terület
6496/9 781 m2 6.208.950.- Ft 7.885.367.- Ft  beépítetlen terület
6496/10 808 m2 6.423.600.- Ft 8.157.972.- Ft  beépítetlen terület
6496/11 835 m2 6.638.250.- Ft 8.430.578.- Ft  beépítetlen terület
6496/12 883 m2 7.019.850.- Ft 8.915.210.- Ft  beépítetlen terület

2. Fonyód, Hangár utcai ingatlanok:

Hrsz  terület  kikiáltási ár nettó  kikiáltási ár bruttó  megnevezés
10070/2 1075 m2 6.000.000.- Ft 7.620.000.- Ft  beépítetlen terület
10070/4 446 m2 2.000.000.- Ft 2.540.000.- Ft  beépítetlen terület

3. Fonyód, József Attila u. - Vitorlás utca között lévő ingatlan (volt „Halászó Macska”):

Hrsz  terület  kikiáltási ár nettó  kikiáltási ár bruttó  megnevezés
5978/5 530 m2 (föld) 58.735.000.- Ft 58.735.000.- Ft  egyéb épület
           épület: két szinten 651 m2

4. Fonyód, dobó utca 14. számú ingatlan (volt „kis óvoda”):

Hrsz  terület  kikiáltási ár nettó  kikiáltási ár bruttó  megnevezés
7403/1 721 m2 (föld) 16.000.000.- Ft 16.000.000.- Ft  lakóház, udvar
           épület: 146,1 m2 + pince

5. Fonyód, Kálvária utcában lévő ingatlan:

Hrsz  terület  kikiáltási ár nettó  kikiáltási ár bruttó  megnevezés
6365 424 m2 2.100.000.- Ft 2.667.000.- Ft  beépítetlen terület

6. Fonyód, Gárdonyi téren lévő ingatlan (volt „Csepeli-büfé”):

Hrsz  terület  kikiáltási ár nettó  kikiáltási ár bruttó  megnevezés
9570/3 377 m2 2.500.000.- Ft 3.175.000.- Ft  beépítetlen terület

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. március 1. 10:00 óra

Bővebb információ, részletes pályázati felhívás a www.fonyod.hu oldalon érhető el,
vagy kérhető e-mailen az info@fonyod.hu címen.  
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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 fi zetheti: - 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 fi zetése esetén.

-  Az étlap változtatás jogát fenntartjuk! -

02.19. Hétfő Karalábéleves
„A” Pulykavagdalt zöldborsófőzelék
„B” Tavaszi sertésragu párolt rizzsel

02.20. Kedd Zöldbableves
„A” Rakott karfi ol

„B” Kolbászos paprikás burgonya, savanyúság

02.21. Szerda Almaleves
„A” Budapest szelet burgonya krokettel
„B” Natúr szelet  csőben sült zöldséggel

02.22. Csütörtök Csontleves
„A” Eszterházi tokány párolt rizzsel

„B” Sertéspörkölt burgonyafőzelékkel

02.23. Péntek Töltött káposzta
Pogácsa

02.26. Hétfő Kertészleves
„A” Bakonyi harcsapaprikás penne tésztával

„B” Csirkepörkölt galuskával

02.27. Kedd Burgonyaleves
„A” Olaszos pulykaragu zöldséges bulgurral

„B” Paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával

02.28. Szerda Spárgakrémleves
„A” Hawaii pulykamell mazsolás rizzsel

„B” Zöldborsós szelet párolt rizzsel

03.01. Csütörtök Zellerleves
„A” Majoránnás apró-pecsenye fi nomfőzelékkel
„B” Stefánia vagdalt burgonyapürével, csemege 

uborka

03.02. Péntek Lencsegulyás
Kakaós csiga, gyümölcs

03.05. Hétfő Olasz zöldségleves
„A” Csirkemáj rizottó

„B” Csülökpörkölt főtt burgonyával

03.06. Kedd Daragaluskaleves
„A” Zöldbabfőzelék sült virslivel
„B” Hentes tokány tarhonyával

03.07. Szerda Gyümölcsleves
„A” Töltött csirkecomb petrezselymes burgonyával
„B” Sertés sült párolt káposztával, tört burgonyával

03.08. Csütörtök Karalábéleves
„A” Dijoni csirkecsíkok sárgarépás rizzsel

„B” Fűszeres csirkeszárnyak steak burgonyával

03.09. Péntek Tarhonyaleves
„A” Paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával

„B” Temesvári sertésragu párolt rizzsel

03.10. Szombat Bakonyi betyárleves
Mákos nudli, gyümölcs

03.12. Hétfő Karfi ol leves
„A” Azték csirkefalatok bulgurral
„B” Csikós tokány párolt rizzsel

03.13. Kedd Paradicsomleves
„A” Bácskai rizses-hús savanyúsággal

„B” Pincepörkölt savanyúsággal

03.14. Szerda Zöldségleves
„A” Bolognai spagetti

„B” Gombapaprikás galuskával

03.15.Csütörtök
ZÁRVA

03.16. Péntek
ZÁRVA

750 Ft
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Tisztelt Fonyódi polgárok!
A Városi Kulturális Központ
sakk és bridzs tanfolyamot

indít a Kaszinó programsorozat keretében.
A tanfolyamon a részvétel ingyenes. 

Információ és jelentkezés:
E-mail: muvelodesihaz@fonyod.hu, 

Telefon: 06-85/900-049, 06-20/320-5599

Katolikus miserend
Nagyboldogasszony plébániatemplom

(Fonyód, Templom u. 9.):

Első pénteken és szombatonként 17 órakor,
vasárnap 11 órakor.

Szent István kápolna
(Fonyód, Szent István u. 32/2.):

Vasárnap 8 órakor.

A ligeti Nagyboldogasszony, és a bélatelepi 
Szent Anna kápolnákban
nyárig nincs szentmise!

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

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

Evangélikus gyülekezeti alkalmak 
február 18. vasárnap 9:30 istentisztelet
március 4. vasárnap 9:30 úrvacsorás istentisztelet
március 18. vasárnap 9:30 istentisztelet
a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóra
március 14. szerda 16 órakor
Peti Istvánéknál Rózsa u. 29.

Ökumenikus Kulturális Estek
a Fonyódi Kulturális Központban

2. emelet konferencia terem
2018. február 27-én, kedden 17 órakor

Dr. Ács Zoltán főorvos: 
A hit és a vallásosság szerepe az orvosi munkában.

Református Istentiszteletek
rendje

Alkalmaink: 
Istentiszteleti rend február-március

február 25. 11 óra úrvacsorás istentisztelet
március 4. 11 óra Családi istentisztelet
március 11. 11 óra hagyományos istentisztelet a temp-
lomban, 16 óra  Nyitott Istentisztelet dicsőítéssel a Mű-
velődési Házban 
március 18. 11 óra istentisztelet
március 25. 11 óra istentisztelet
március 30. 11 óra Nagypéntek bűnbánati istentisztelet 
április 1. 11.00 úrvacsorás húsvéti istentisztelet
április 2. 11 óra húsvéti Családi istentisztelet tojáskere-
séssel

Bibliaóra minden csütörtökön 17.30-tól a FOKIban, té-
mánk McGrath Bevezetés a keresztény teológiába c. 

műve, beszélgetés a dogmafejlődésről,
életkérdéseinkről.

Fonyódi Természetvédelmi és
Helytörténeti Gyűjtemény

Cím: Fonyód, 8640 Bartók Béla u. 3.
Telefon: 06-85-560-392; 06-20-2978074 

A nyitvatartási rend az alábbiakban módosult: 
Március 1-től május 31-ig: kedd-szombat 

8-16 óra, vasárnap, hétfő: zárva.
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Mátyás Király
Gimnázium

Vigadó Tér

Kulturális Központ

Kulturális Központ

FONYÓDI
PROGRAMOK

Február 21-től március 16-ig.

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín

Február 21., szerda
18 óra

Február 23., péntek
18 óra

Február 26., hétfő
18 óra

Február 27., kedd
17 óra

Február 28., szerda
16 óra

Március 3., szombat
9 óra

Március 3., szombat
15 óra

Március 9., péntek
18 óra

Március 10., szombat
18 óra

Március 14., szerda
18 óra

Március 15., csütörtök
17 óra

Március 16., péntek
10 óra

Március 10-11. 

március 3., szombat
13 óra

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Fonyódi Kaszinó: A Bor Legendája - Bor Show élőzenés 
műsor, az est házigazdája Nádas György színművész. 

Borkóstolóval egybekötött vidám, szórakoztató műsor, ahol a nézők a borok be-
mutatása és kóstolása közben szórakozhatnak és társaloghatnak  is.
Jegyárak: Asztali jegyek borkorcsolyával, borkóstolóval 3.000.- Ft/fő 

                Ülőjegyek a karzaton: 1.000.- Ft/fő; Információ: 06 85/900 050 

Bodrogi Éva képzőművész és Gaál Antal fotográfus
közös kiállításának megnyitója

Bodrogi Gyula színművész, rendező,
érdemes és kiváló művész közönségtalálkozója

Ökumenikus Kulturális Est: Dr. Ács Zoltán főorvos -
A hit és a vallásosság szerepe az orvosi munkában.

Magbörze - a Fonyódi Kertbarátok Köre rendezvénye

Sirály Art tavaszi kiállítás- és múzeumi évadnyitó

Kánya Kata színésznő, televíziós műsorvezető
közönségtalálkozója

Kövi Szabolcs fuvolista, zeneszerző koncertje

Nemzeti Ünnep

II. BÚI Félmaraton és Minimaraton

Pilát Gábor előadása: Hogyan tartsuk működésben a
párkapcsolatunkat? - címmel. Belépő: 1000,- Ft

Nőnapi Ajándék 
A részletes program és információ a hátlapon olvasható!

Készítsünk kokárdát! - Kézműves foglalkozás Jani Erzsikével

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja: Hétköznapi 
kommunizmus egy ifjúsági kisregény tükrében -

Dr. Széplaki György ny. főiskolai docens előadása

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

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Múzeum
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Mátyás Király
Gimnázium

Vigadó Tér

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Múzeum

IX. Fonyódi Kolbászfesztivál
2018. február 2-án immár 9-dik 

alkalommal nyitotta meg kapuit a 
téli Balaton és az év egyik legna-
gyobb gasztrorendezvénye a Fo-
nyódi Kolbászfesztivál. A három-
napos rendezvény során ismét te-
rítékre kerültek a magyaros, házias 
ízek legkülönlegesebb és legfino-
mabb fogásai. A Zákányi Kálmán 
Sportcsarnokhoz látogatók ismét 
belekóstolhattak a hagyományos 
eljárással előállított füstölt ízek-
be, finom nedűket kortyolva buliz-
hatnak a hazai buli zenekarok kon-
certjein. Pénteken gasztro bemu-
tatókkal, kolbászos ételek kóstolá-
sával vette kezdetét a fesztivál. 

Nagysikerű, teltházas Republic 
koncert, majd a Delta együttes bu-
lija még inkább felpezsdítette az 
addig is remek hangulatot a Sport-
csarnoknál. 

Szombaton a Kolbászfeszti-
vál második napján a gasztro él-
ményekben és kiváló hangulatban 
gazdag programsorozat a hagyo-
mányos kolbásztöltő versennyel 
folytatódott. A népi folklór alapoz-
ta meg a napot, a RIO Bulizenekar, 
a Bodri és a Miskakancsó pedig 
felpörgette a közönséget. 

Dj Dominique Fergeteg Partyján 
már újra nagy tömeg bulizott, majd 
az eredményhirdetés során kide-
rült, kik töltötték a legjobb kolbá-
szokat. De itt mindenki nyert. 

A Kolbá-
szok éjsza-
kája az emlé-
kekről szólt! 
Akik ezeket 
felidézték és 
s z o l g á l t a t -
ták: Csepregi 
Éva, Ámok-
futók, Kero-
zin, Dj. Náksi 
R e t r o K o l b i 
P a r t y , 
Kozmix. 

A Kolbász-
f e s z t i v á l 
szombat ján 
ismét meg-
telt a Záká-
nyi Kálmán 
S p o r t c s a r -
nok. 

Vasárnap-
ra egy na-
gyon izgal-
mas program 
jutott: a Balatoni Települések Kol-
básztöltő Bajnoksága, miközben a 
települések kulturális értékeikkel 
mutatkozhattak be. 

Ezen a napon is terítékre kerültek 
a legfinomabb kézműves finomsá-
gok és portékák, de nem maradt el 
a buli sem. A RIO Bulizenekar elké-
pesztő repertoárjával szórakoztat-
ta a nagyérdeműt, az Irigy Hónalj-

mirigy koncertje pedig zsúfolt há-
zat és derűs humort hozott. 

A sok megkóstolt finomság és 
az izgalmakkal teli települések kol-
básztöltő versenye, valamint an-
nak eredményhirdetése után el-
mondhatjuk: az idei évben is kivá-
ló hangulatban eltelt hatalmas téli 
gasztronómiai rendezvény, amely 
óriási népszerűségnek örvendett.



12

2018. február



13

Fonyódi Hírmondó

Az egyesület elnöksége nevé-
ben köszönöm mindazoknak, akik 
segítették a munkánkat tagdíj-
fizetéssel, pénzbeli támogatás-
sal, szervezési munkával, kiállítá-
si anyaggal, családtörténeti írá-
sokkal, a rendezvényekhez való 
egyéb hozzájárulással és szemé-
lyes részvétellel. Köszönöm a je-
lentősebb anyagi támogatást Máté 
Jánosnénak, Pauza Lászlónak, 
Gyorgyevits Sándornénak, Hartner 
Jánosnénak és a  finom pogácsát 
a Fábián pékségnek.  Számlaszá-
munk: 11743095-20011820. 

A fonyódi gimnázium öregdiákjainak programjai
programok: 

• Február 23-án
Mátyás nap a gimná-
ziumban.
• Március 9-én
Erdőkertesi séta, fo-
tókiállítás.
• Április 11-én
kirándulás Kaposvár-
ra, Karádra.
• Május 4-én
lesz az éves rendes 
közgyűlés, majd a  gimnázium bal-
lagási ünnepsége. 
• Május 11-én, 12-én
Göre Gábor Humorkonferencia 
Szőlősgyörökben.
 • Június 9-én
kirándulás Balatonboglárra.
(Bugaszeg) 
• Augusztus 4-én
finom ebédet főzünk a
Gimnázium Vízitelepén. 
• Szeptember 9-én
Badacsonyba hajózunk.

• Október 6-án
Visegrádi városnézés.
• November 23-án
rendezzük meg az „Ifjú és  öregdi-

ákok kiállítását”  Fonyódon. 
Kérjük, támogassa egyesüle-

tünket adója 1 %- ával,   hogy segí-
teni tudjuk a gimnázium tehetsé-
ges tanulóit! Köszönjük!

Adószámunk: 18778232-1-14. 
Képek: http://fonyodioregdiak.

blog.hu/,  facebook.
																						Németh	Julianna

A Szociális Központ idősei szá-
mára az új esztendő hasonlóan 
programok sokaságával kezdő-
dött, mint amilyen tevékenyen és 
eseménydúsan ért véget az elő-
ző. Januárban Zoltán atya láto-
gatott el intézményünk-
be, s időseinkkel szokás 
szerint egy jó hangulatú 
beszélgetés keretében 
töltött el némi időt, vala-
mint megszentelte klub-
helyiségünket, amit ez-
úton is hálásan köszö-
nünk neki. A szilveszte-
ri ünnepi hangulat sem 
múlt el nyom nélkül, hi-
szen hasonló jókedvvel 
készülődtünk a farsangi 
ünnepségre is. Ezt nem 
csupán az intézményt díszítő cif-
ra dekoráció szemléltette, hanem 
az a mulatság is, melyen időse-
ink néhány dolgozónkkal karöltve, 

A Szociális Központ hírei
farsangi jelmezbe bújva ünnepel-
ték e jeles időszakot. A vigadozás 
nem múlhatott el vidám zene, tánc 
és persze finom lakoma nélkül. Ez 
utóbbi már a fonyódligeti Zöldkert 
Vendéglőben kapott helyet, ahol 

senki sem maradt híján a finom fa-
latoknak. Szerencsére ez a jó han-
gulatú társaság minden dolgozónk 
munkás hétköznapjait feldobja 

egy kicsit. Köszönjük időseinknek, 
hogy ezúttal is mosolyt csaltak ar-
cunkra, és kívánjuk, hogy az egész 
év hasonlóan jó hangulatban és vi-
dáman teljen számukra. 

A család- és gyermekjóléti szol-
gálat részéről szeret-
nénk felhívni a kedves 
Olvasók figyelmét, hogy 
továbbra se feledkezze-
nek meg nehéz sorsú 
embertársaikról, hiszen 
a téli időszak még nem 
ért véget, így jelenleg is 
szükség van elsősorban 
meleg ruhára és tartós 
élelmiszerre, mellyel 
segítséget nyújthatunk 
nélkülöző klienseink 
számára. Minden eddi-

gi felajánlást hálás szívvel köszö-
nünk és adományaikat továbbra 
is várjuk a Szociális Központban 
(Fonyód, Fő u. 43.).
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Januári taggyűlésünkön össze-
geztük, hogy az adomány gyűjté-
sünk eredményes volt. Köszönő le-
velet küldtünk- fényképekkel illuszt-
rálva- Wolfhagenba, megköszöntük 
a nagyon értékes ruha, és egyéb 
adományukat, a munkájukat.

Megjelent decemberben a NEA 
működést támogató pályázata, me-
lyet január 15-ig kellet beadni.

Klubunk is adott be pályázatot, 

Idén ősszel, az óvodai szülői fó-
rumon Nyirő Krisztina beszélt a 
gyermekkori fejlesztés fontosságá-
ról és lehetőségeiről. Bemutatko-
zásában elmondta, hogy 2002-ben 
végzett tanító és kommunikáció 
szakon, majd 2015-ben kapott fej-
lesztőpedagógus diplomát, és idén 
nyáron megkapta a Kulcsár-féle 
komplex mozgásfejlesztés alkal-
mazásához szükséges minősítést 
is. Jelenleg bérelt helyen fogadja a 
gyerekeket, de tervei szerint az egy-
re növekvő igények miatt a közel-
jövőben megnyitja saját fejlesztő 
házát az óvoda és az iskola szom-
szédságában.

Mit jelent az, hogy „fejlesztő fog-
lalkozás”? Kinek van rá szüksége? 

Óvodás és kisiskolás korban a 
részképességeket fejlesztjük. A fej-
lődés során bizonyos eltérések már 
utalhatnak egy későbbi probléma 

2018. január 22-én a Palonai 
Magyar Bálint Általános Iskola 
méltó módon ünnepelte a Ma-
gyar Kultúra Napját. Az Esztrád 
színház és a L’aura Band színvo-
nalas előadása emlékezetessé 
tette e napot a diákok számára.

LIONS hírek

Gyermekkori fejlesztés

Magyar Kultúra
Napja

(könyvelésre, honlap üzemeltetés-
re, fuvarra, laptopra) kértünk támo-
gatást. Befogadták, most várjuk az 
eredményt. 

Hozzánk nem pályázat, hanem 
kérelem érkezett. Egy tanulónak Or-
dacsehibe szemüveg vá-
sárláshoz kérnek segítsé-
get. Az Általános Iskola 
számítástechnika eszköz 
vásárláshoz kér támoga-
tást. Érkezett kérelem egy 
kerekes szék vásárlásra. A 
két utóbbit a februári gyű-
lésen tárgyaljuk meg.

Itt szeretnénk köszöne-
tet mondani Kazinczy Sán-

dor optikusnak, hogy az általunk fi -
nanszírozott szemüvegeket nagyon 
jutányos áron készíti.

A mellékelt kép: Időseknél jár-
tunk karácsonykor.

            Fábián Mária

kialakulására, melyet idejében ész-
lelve még az iskola megkezdése 
előtt, vagy a kisiskolás kor elején 
korrigálni lehet. 

Több, mint egy éve foglalkozik fo-
nyódi gyerekekkel. Mik az észrevéte-
lei?

Nagyon fontosnak tartom, hogy 
a fejlesztés még az óvodában meg-
kezdődjön, mert az a tapasztala-
tom, hogy első osztályban a gye-
rekek szoros időbeosztása már 
erős korlátokat támaszt. Azt lá-
tom, hogy egyenlőre nehezen talál 
egymásra a szülő és a szakember. 
Mindig azt tanácsolom, hogy ha a 
szülőben bármi bizonytalanság tá-
mad, célszerű felkeresni egy szak-
embert, aki elvégzi a szükséges fel-
méréseket. 

Milyen lehetőségek közül választ-
hatnak a szülők?

A szülők állami, vagy magán 
úton is igényel-
hetnek segítsé-
get, én az utóbbi-
ban tudok segíte-
ni.  Lehetőség van 
tájékoztató jel-
legű iskolaérett-
ségi felmérés-
re és igénybe ve-

hető a Kulcsár-módszerrel történő 
szenzomotoros torna. A nálam el-
érhető egyik legnépszerűbb foglal-
kozás a kiscsoportos fejlesztés az 
OKOSKOCKA programmal, ami egy 
játékos iskola előkészítő foglalko-
zássorozat. Emellett egyéni fejlesz-
tés is igénybe vehető, továbbá ter-
vezem, egy 60 órás tanulástechnika 
tréning elindítását, ami a felső ta-
gozatos, illetve a középiskolás kor-
osztályt érinti. 
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Először kórista akart lenni, erdőgaz-
dálkodásban és díszlettervezőként dol-
gozott, mielőtt elvégezte a főiskolát.

 Gyermekként, egy kicsi települé-
sen járt iskolába, Miskolchoz közel, 
ahol kiváló tanítók erősítették a ma-
gában érzett tehetséget.

Gimnazistaként döntötte el, hogy 
színész lesz, ám csak harmadszor-
ra vették fel. Mint mondta, szerinte 
így kellett lennie:

„Ha elsőre felvesznek, nem soká-
ig lettem volna a szakma közelében, 
akkor még nem tudtam mi vár rám”. 

Ahogy mesélte, szerencsés idő-
szak volt, amelyben rengeteg támo-
gatást, szeretetet kapott kollégáitól, 
nem volt senkiben féltékenység.

1981-ben végzett a Színház és 
Filmművészeti Főiskolán, onnantól 
kezdve rengeteget vándorolt.

Mocsolyástelepről a József Attila Színházig:
Nemcsák Károly a Galériában

 Ha elkezdte ki-
csit rosszul érez-
ni magát egy he-
lyen, továbbállt: 
Radnóti, Nemze-
ti, Budapesti Ka-
maraszínház -, iz-
galmas kaland 
volt és ma is an-
nak tartja a szín-
játszást. A József 
Attila Színház di-
rektoraként célja, 
olyan színházat 
teremteni, ahol 
a színész izgal-
mat, kihívást talál 
a munkájában, a 
néző pedig tartal-
mas szórakozást. 

Nemcsák nagy 
hangsúlyt fektet a 
közönséggel való 
kapcsolattartás-
ra is, számomra 
bámulatos   a fi-
atalok színházba 
szoktatásához való hozzáállása:

„A szórakoztatáson kívül célunk 
az is, hogy kineveljünk egy olyan 
értő közönséget, amely 10 év múl-
va is színházba jár majd.”-, mondta.

A gyerek, felnőtt előadáso-
kon kívül, a középiskolásoknak, 
úgynevezett „beavató” színházat 
szerveznek minden évben. A fi-
atalok együtt játszanak a színé-
szekkel, a rendező megszakít-
ja a darabot, beszélgetnek róla. 
A meglátása az, hogy ez minden 
résztvevőre inspirálóan hat. 

Az amatőr színjátszó csoportok 
évről-évre klasszikus műveket állí-
tanak színpadra a társulat irányítá-
sa, útmutatása mellett.

A színész 24 éve a színész fut-
ball válogatott csapatkapitánya. Évi 
30-35 alkalommal lépnek pályára  
más sportágban is. Ebben a vonat-

kozásban is büszkélkedhet külföldi 
partnerkapcsolatokkal.

Azok számára, akiknek többször 
akad lehetőségük a fővárosi teát-
rumba járni, nyilván nem okozott 
meglepetést  a színész, színház-
igazgató munkájáról hallani. En-
gem lenyűgözött a céltudatossága, 
sokoldalúsága.

A Szomszédok című sorozat 
egykori rokonszenves szereplőjé-
ről kiderült, hogy a színjátszáson, 
az igazgatáson keresztül egyfajta 
missziót visz véghez. Rendületlen-
nek bizonyul és látszólag könnyen 
is megy neki. Üdítően hatott ember-
központú programja a mai celebek 
lakta világban. 

Hölgyeim és uraim!:
„A színművészet komoly szakma, 

nem lehet felvenni az utcáról.”
        Mellory

Idén XV. alkalommal rendez-
ték meg a „Kis mesemondók” 
versenyét Balatonföldváron. A 
2. korcsoportban több mint 20 
tanuló indult.

Kardos Aletta Zoé a Palonai 
Magyar Bálint Általános Isko-
la 4.b osztályos tanulója arany 
minősítést kapott. Felkészítője 
Szerdahelyi Szilvia volt.

Gratulálunk a szép ered-
ményhez és további sok sikert 
kívánunk!

Kis mesemondók
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A Sirály Art Képző- és Iparmű-
vészeti Alkotó Kör kiállításairól so-
kan ismerhetik Kackstädterné Csá-
ki Krisztinát, aki festményeivel, dió-
fapáccal készült alkotásaival ejt 
ámulatba többünket.

A 2017 tavaszán át-
adott Kripta villa alagsorá-
ban Abrudbányay Ödönt és 
kedvesét, a tragikus sorsú 
Magdust is megformázta, s 
az ő központi helyet elfogla-
ló, ódon hangulatot ébresz-
tő festményén keresztül vé-
sődik be minden látogató-
ba a szerelmi történet képi 
megjelenítése. Ez a munká-
ja teljes mértékben városunk szá-
mára készült felajánlása volt.

A 2016-os Szinyei-emlékév fonyó-
di vonatkozásai ihlették meg a Si-
rály alkotóit, amikor a nagy művész 
itt készült munkáit másolták tanul-

Nem hittem volna, hogy egyszer 
várni fogom a telet, hisz soha nem 
szerettem a hideget. Ám tapasz-
talatból tudom, ahogy minden év-
szaknak megvan a maga ideje. Las-
san január végéhez közeledünk, és 
fagyos hideg helyett odakinn lan-
gyos szellő simogatja az arcom. 
Ijesztő számomra a tavasz a tél-
ben, mert tudom, hogy böjtje lesz 
egyszer. Alig vártam mindig a feb-
ruárt, mert tudtam, hogy utána itt a 
kikelet. Miben reménykedjek most? 
Márciusi hóviharban? Nem ez lenne 

Festő a könyvtárban

Télre várva

mány céljából, s ez adta az apro-
póját annak, hogy 2017 nyarán egy 
nagy kiállítást rendeztünk a Kulturá-
lis Központban többféle munkát ösz-
szegyűjtve (ezek most is láthatók a 
folyosókon). Ennek a projektnek is 

motorja volt Krisztina. Ezt már, mint 
az intézmény kulturális közfoglal-
koztatottja végezte. Az év őszén kü-
lönleges felkérést kapott, amelyből 
kifolyólag megfestette a Művésze-
ti Iskola arculati-képét, ez magában 

foglalja az intézmény által oktatott 
hangszerek ábrázolásait, természe-
tesen gyerekekkel körülvéve. 

A 2017-es év nagy vállalása volt 
az „Örömfestés” beindítása, amely 
mára intézményünk egyik legsike-

resebb klubja lett. Itt több-
tucatnyi, képzőművésze-
ti alkotó-technikák iránt ér-
deklődő segítése folyik ál-
tala, a közös alkotás örö-
mében elémélyülők vidám 
összejövetele minden csü-
törtökön megtölti a konfe-
renciatermet.

Idén januárban a Kol-
bászfesztivál fotó-hátterét 

alkotta meg, majd a 7-es út melletti 
üdvözlő feliratot festette.

Krisztina mindezek mellett mo-
solygósan várja a könyvtárba láto-
gatókat is.

          Varga István

a természet rendje. 
Eszembe jutnak a gyermekkori 

évszakok, amikor télen hideg volt, 
de a telet nem forró nyár és káni-
kula követte, mint napjainkban, ha-
nem harsogó tavasz, ébredő termé-
szettel, tavaszi virágokkal, madár-
dallal, langyos, üde levegővel. Vala-
mikor tavasszal és ősszel átmene-
ti kabátot hordtunk, de hol van már 
a tavalyi hó az ideivel együtt? Pedig 
nem jó ez így. Az őszi vetés szinte 
sóvárog a védelmet adó hótakaró 
után. Hogyan várhatunk így jó ter-

mést? Mi lesz a következő évi ke-
nyerünkkel? 

Ahogy múlik az idő, mind jobban 
aggódom, s bár nem szeretem a te-
let, most mégis arra várok, hogy a 
Pál-forduló hozza meg végre a hi-
deget. Havat már nem nagyon re-
mélek, de beérném azzal is, ha 
gyertyaszentelőkor nem jönne elő a 
medve a barlangjából, és ha az idén 
is Mátyás törné meg a jeget. 

Milyen furcsa is az ember. Min-
dig mást szeretne, mint ami adva 
van. Én telet szeretnék, de utána 
igazi, illatos tavaszt, amilyenben 
részem lehetett valamikor, amikor 
még törődtünk a természettel, egy-
mással, és nemcsak önmagunk-
kal. Igaz, akkor nem tudatosítot-
ták velünk nap, mint nap, úton útfé-
len, hogy mindent megkaphatunk, 
mert megérdemeljük. Kár, hogy ar-
ról senki nem beszél, hogy mit kell 
akkor tenni, amikor az ember már 
mindent tönkretett?

           Lévay Mária
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Út a döntőig

Spinning: Nemzetközi hírnévre 
tett szert a Fonyódi Teker Club

Szépen búcsúzott
az aranygeneráció

Január 20-21-én rendezték meg a 
Diákolimpia Országos Floorball dön-
tőjét Komáromban. A szombati ese-
ményen a gimnázium VII. korcsopor-
tos lány csapata a 2. helyen végzett. 

Vasárnap az általános iskola III. 
korcsoportos lányai kezdték meg a 
tornát. A csoportot két győzelemmel 
és egy vereséggel zárták, így csoport 
másodikként jutottunk az elődöntőbe. 
A döntőbe kerülésért Balatonszemes 
csapatát kellett legyőzni. A mérkő-
zés 2:2-es döntetlennel zárult. Ezután 
büntetők következtek, amit a fonyódi 
lányok 2:1-re megnyertek.

A Fonyódi Teker Club (FTC) nem-
régiben robbant be a köztudatba. A 
töretlen fejlődés jól nyomon követ-
hető az érdeklődők számának fo-
lyamatos növekedésével, amely a 
spinning sporteszközök és az órák 
számának növelését is hozta magá-
val. Az igény nagy, a résztvevők mo-
tiváltak, az oktatók elkötelezettek.

Egy motivációs gondolat a Teker 
Clubtól: 

„A spinning annak jó, aki szereti az 

Január 20-án Komáromban 
rendezték meg az idei tanév 
Kispályás Floorball Diákolim-
pia Országos Döntőjét. A Má-
tyás Király Gimnázium VI. kor-
csoportos lànycsapata 5 mér-
kőzést játszott, ebből 3-at nyer-
tek meg. Az elődöntőben bünte-
tőkkel sikerült győzniük, majd a 
döntőben az előkelő 2. helyet 
szerezték meg. Ez volt a lányok 
utolsó diákolimpiája, hiszen 
idén elballagnak a Gimnázium-
ból. Nagyon örültek, hogy ilyen 
sikeresen zárták a gimnazista 
floorball karrierjüket.

A döntőben ismét Komárommal 
kerültünk össze, akiktől a csoport-
mérkőzésen 4:3-ra kikaptunk.

Hatalmas magabiztossággal és 
precíz, pontos játékkal a mérkőzés 

befejezése előtt 3:1-re vezettek. A já-
ték befejezése előtt Komárom szépí-
tett  3:2-re!

A visszalévő 2:30 percben kemény 
küzdelem árán meg tudták tartani 
előnyüket, így Országos Bajnokok-
ként zárták diákolimpiai szereplésü-
ket  a III. korcsoportos lányok.

Csapattagok: Szerdahelyi Dor-
ka, Horváth Luca,Szabó Száva Har-

gita, Szántó Zsófia, Iváncsics Léna, 
Sutyor Médea Anna.

A tornát a IV. korcsoportos lányok 
zárták, akik magabiztos játékkal, ve-
retlenül jutottak el a döntőig. Sajnos 
a döntőben nem sikerült nyerniük 
így ők másodikak lettek.

Csapattagok: Bodó Kata, Huber 
Lili, Csonták Alexandra, Köves 
Réka, Koponyás Laura.

Hatalmas sikert ért el Fonyód, is-
mét az ország legsikeresebb iskolá-
jaként zárta a diákolimpiát. 

Ezúton szeretnék gratulálni a gye-
rekeknek, akik kitartó munkával el-
jutottak idáig és kollégáimnak, akik 
segítették őket!

        Kolozs László

erőteljes izzadást, legyűrni és meg-
erőltetni magát, miközben látványosan 
méregteleníthet. A dinamikus tekerés-
sel ugyanakkor nagyon jól levezethető 
a bennünk felgyűlt feszültség. Megta-
nít küzdeni, erősíti akaratunkat…”

Már szakmai elismerésben is ré-
szesült az FTC, hiszen a Spinning 
Hungary elismerően számolt be a 
szakmai tevékenységről, sőt inst-
ruktori képzést is tartottak a helyszí-
nen. Ennek pedig nemzetközi híre 
ment, hiszen egy facebook oldalon 
számoltak be az említett képzésről 
angol nyelven, kiemelve a lenyűgö-
ző környezet, a fonyódi panorámát.

Számos további terv megvalósí-
tásán dolgoznak az ötletgazdák, az 
eddigiekből kiindulva gyors és látvá-
nyos eredményre számíthatunk. 
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2018. 02. 25. 14:00
1926 PSE Fonyód - Balatonlelle SE
2018. 03. 03. 14:30
Balatoni Vasas SE - 1926 PSE Fonyód
2018. 03. 11. 14:30
1926 PSE Fonyód – Csurgói TK
2018. 03. 18. 15:00
Segesdi SE - 1926 PSE Fonyód
2018. 03. 25. 15:00
1926 PSE Fonyód - Nagybajomi AC
2018. 04. 01. 15:00
1926 PSE Fonyód - B.keresztúr-B.Máriaf.

2018. 04. 08. 16:00
Toponár SE - 1926 PSE Fonyód
2018. 04. 15. 16:00
1926 PSE Fonyód - Karád SC
2018. 04. 22. 16:30
Babócsa SE - 1926 PSE Fonyód 
2018. 04. 29. 16:30
1926 PSE Fonyód - Magyaregres SZ.E.
2018. 05. 06. 17:00
Tabi Városi SC - 1926 PSE Fonyód 
2018. 05. 13. 17:00
1926 PSE Fonyód - Nagyatádi FC
2018. 05. 20. 17:00
Somogysárd SE - 1926 PSE Fonyód 
2018. 05. 27. 17:00
1926 PSE Fonyód - Kadarkút KSK
2018. 06. 03. 17:00
Marcali VFC - 1926 PSE Fonyód 

Sorsolás 2018. tavasz -
felnőtt	csapat: 

Megjegyzés:	egyeztetés	alatt!

2018. 04. 08. 16:00
Toponár SE - 1926 PSE Fonyód
2018. 04. 08. 16:00

A Vízisport Központ tervei között 
szerepelt már, hogy versenysorozat 
állomásaként szeretne megjelenni 
a vitorlás versenysportban is. Érte-
süléseink szerint a Magyar Vitorlás 
Szövetség támogatásával meg is 
valósul 2018 nyarán egy négyállo-
másos kupasorozat, melynek egyik 
helyszíne Fonyódon lesz.

Az első balatoni nyugati me-
dence utánpótlás vitorlás ver-
senysorozatot városunk mellett 
Balatonmáriafürdőn, Keszthelyen 
és Ábrahámhegyen szervezik meg. 
A sorozatban kettő hajóosztály jele-
nik majd meg, az egyik az RS FEVA, a 
másik pedig az O’pen BIC. RS FEVA 
hajókkal már rendelkezik a VAGA-
BUND Vitorlás Sportegyesület is. Ar-

A Magyar Labdarúgó Szövetség 
szervezésében 2017 december eleje 
óta zajlott a Somogy megyei futsal baj-
nokság, amely egy nyílt, téli verseny.

Az 1926 PSE Fonyód minden 
utánpótlás korosztálya indult a 
megmérettetésen, az U13-as és az 
U15-ös korcsoportnak sikerült dön-
tőbe jutni. Már önmagában ez is 
szép eredmény, hiszen a nyílt baj-
nokság azt jelenti, hogy NB-s csapa-
tok, így például a Siófok, a Bene Aka-
démia, vagy a Kaposvölgye Utánpót-
lás Egyesület is indult a sorozatban. 

A legsikeresebben az U15-ös gye-
rekek szerepeltek, akik a Siófok első 
csapata mögött második helyen ju-
tottak döntőbe, maguk mögé utasítva 
Balatonlelle mindkét alakulatát, a má-

Versenyben a VAGABUNd!

Futsal: megyei harmadik helyen végzett az 1926 
pSe Fonyód U15-ös csapata

ról pedig korábbi cikkünkben írtunk, 
hogy ehhez szakembereket képez-
tet az egyesület, akik majd a gyere-
keket oktatják a hajóosztály speciá-
lis tudnivalóira. Az O’pen Bic kategó-
ria még nincs jelen a Balatonon, ép-
pen ezért nagy várakozás előzi meg 
a „berobbanását” a köztudatba. Elő-
relépés volt, hogy 2017 végén Ko-
csis Ádámék megalapították a Ma-
gyar O’pen Bic Osztályszövetséget, 
ami elősegítheti, hogy bekerüljön a 
Magyar Vitorlás Szövetség rendsze-
rébe a hajóosztály.

A versenyrendezéshez szakkép-
zett rendezőkre is szükség van, a 
VAGABUND SPORT előrelátó módon 
képeztetett is két fi atal versenyren-
dezőt. Emellett, már három vitorlás 

szakedző áll a humánerőforrás tekin-
tetében az egyesület rendelkezésére. 

Ettől az évtől új feladat a verseny-
rendezés mellett az is, hogy a gyereke-
ket, akik szeretnének versenyezni, fel-
készítik akár az RS FEVA, akár az O’pen 
BIC kategória futamaira. Ezen felül pe-
dig egy hajóegység (két fő) nemzetkö-
zi megmérettetésre is készül. 

A fonyódi verseny
augusztus 17-18-19-én kerül

megrendezésre.

sodik számú siófoki csapatot, Balaton-
szárszót, Balatonszabadit és a Marcalit. 

Az U13-as korosztály is második he-
lyen jutott döntőbe, ők is a Siófok mögött 
végeztek, megelőzve Balatonszabadi,  
Balatonlelle és Zamárdi gárdáját is. 
Szépen helytálltak a döntőben is.

A döntőben, amely ugyancsak tor-
na rendszerben került lebonyolítás-
ra, az U15-ös lurkók a Siófok és a 
Nagybajom mögött a harmadik he-
lyen végeztek, azaz bronzérmesek 
lett, megelőzve a Kaposvölgye UE-t. 
Edzőjük Zrínyi Miklós.
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ApróHIrdeTéSeK
A Balaton Agrár Zrt. Ordacsehi felvételt hirdet 
az alábbi munkakörök betöltésére:
- pénzügyes, - mezőgazdasági gépkezelő, - nö-
vénytermesztő, - halászati szakember
Jelentkezni előzetes telefonegyeztetéssel a 06-
20/9375-394-es telefonszámon vagy az
elnok@balatonagrar.hu e-mail címen lehet.

•••
Olaszországban, Fonyódtól kb. 450 km-re, közvet-
len tengerparti ősfás kempingben mindennel fel-
szerelt, klimatizált lakókocsik és mobilház kiadó. 
Érdeklődini a gradoinyar.webnode.hu weboldalon, 
vagy a 06-20/3434-228-as telefonszámon.

•••
Jó állapotú rácsos gyermekágy matraccal el-
adó! Ár.: 4.000,- Ft! Tel.: 06-85/361-202

•••

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.

Fűtés korszerűsítés miatt 3 db jó állapotban 
lévő – öntöttvas – konvektor  5000 Ft/db áron  
eladó. A konvektorok: egy 3.5 Kw, kettő 1.5 Kw, 
teljesítményűek. Egy 1.5 Kw teljesítményű ké-
ményes a többi parapettes. Tel: 20/4403333

•••
Villanyszerelés, érintésvédelem, villámvédelem, 
voltperamper.hu Tel.: 06-20/572-9662

•••
Fonyód belterületén 2 db építési telek, közmű nél-
kül eladó. I.ár: 2 M/telek Érd.: 06-70/772-9554

•••
Ragaszkodó, szeretni tudó, tevékeny Ötvenes 
férfi keresi házias, kedves TÁRSÁT. Tel.: 06-
30/357-3838

•••
Családi okok miatt ELADÓ Fonyódon, szép kör-

nyezetben lévő, azonnal beköltözhető, kertes, 
négylakásos társasház 1 emeletén 78 nm-es 
parkettás, három szobás, felújított világos la-
kás. Új nyílászárókkal hőszigetelt üvegezéssel, 
klímaberendezéssel, új burkolatokkal. A tető 
idén hőszigetelve. A lakás tehermentes. 10 nm 
erkély, saját garázzsal, 36 nm tárolóval. Irányár: 
21,9 millió Forint. Tel.: 06-20/493-9011

•••
APVM Invest Korlátolt Felelősségű Társaság a 
Napsugár Kempingbe (Fonyód Wekerle út 5.) 
munkatársakat keres: Kemping recepció veze-
tő, recepciós és karbantartó állásokra.
A fényképpel ellátott önéletrajzot és rövid, mo-
tivációs levelet a pvm.office17@gmail.com 
e-mail címre várjuk, bérigény megjelöléssel.
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