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Döntött a Képviselő - testület
A 2018. február 15-i ülés összefoglalója

Hidvégi József polgármester tá-
jékoztatta a résztvevőket az önkor-
mányzati tevékenységről, valamint 
aktuális pénzügyi helyzetéről. Ez 
alapján Fonyód Város Önkormány-
zatának nincs 30 napon belüli kifize-
tetlen számlája, az adóhátralék ösz-
szesen 94 millió forint, felszámolás 
alatt ebből 23 millió forint. 

A testület egyhangúan megszavaz-
ta a horvátországi testvértelepülési 
kapcsolat megszűntetéséről szó-
ló előterjesztést. Ennek oka az volt, 
hogy évek óta teljesen egyoldalú-
vá vált a kapcsolattartás, Fonyód 
többször kereste a horvát felet, Novi 
Vinodolski település azonban nem 
kereste városunkat. 

Hiányzó bizottsági tagok pótlásá-
ról is döntöttek: a pénzügyi bizott-
ságba Gábor - Molnár Beáta került, 
valamint a humán bizottsági tagsá-
got Lehel László képviselő vállalta. 

Fonyód Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a Képvi-
selő-testület Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról szóló önkor-
mányzati rendeletének módosítá-
sára csak technikai okokból volt 

szükség. Például: Krotoszyn be-
került a testvérvárosok közé.

A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 
csoportszáma összesen öt, továb-
bá a pedagógusok létszámát 11 fő-
ben, az oktatás – nevelést segítő al-
kalmazottak számát 7 főben állapí-
tották meg a 2018/2019-es nevelé-
si évre. 

A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde fel-
vételt biztosító körzethatárát a tele-
pülés közigazgatási határával meg-
egyezőnek állapították meg.

Döntésével a testület meghatá-
rozta a Fonyódi Óvoda és Bölcső-
de 2018/2019. nevelési évre törté-
nő óvodai beiratkozás időpontját. 
Ideje: 2018. május 7-én, hétfőn 8 és 
16 óra között, valamint 2018. május 
8-án, kedden 9 és 17 óra között. He-
lye: a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde.

Elfogadták az előterjesztést a Fo-
nyódi Óvoda és Bölcsőde 2019-2024 
évre vonatkozó Továbbképzési prog-
ramjának és a 2018/19-es nevelési 
év beiskolázási tervéről.

Az Egészségügyi Nonprofit 
Kft. Fonyód 2018.évi tervezett 
feladatellátási, valamint költségter-
véről, a Fonyódi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Köz-
hasznú Kft. 2018.évi feladat-ellátá-
si valamint költségtervéről, a Fonyód 
Konyha Nonprofit Közhasznú Kft. 
2018. évi feladat-ellátási valamint 
költségtervéről, a Fonyód Média 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Fele-
lősségű Társaság 2018. évi költség-
vetésének meghatározásáról és a 
Fonyódi Turisztikai Egyesület 2017. 
évi tevékenységéről valamint a 2018.
évi marketingtervének, költségvetés-
ének és feladattervének véleménye-
zéséről tárgyaltak a képviselők, vala-
mennyi előterjesztést elfogadták. 

Megalkották Fonyód Város Ön-
kormányzatának 2018. évi költség-
vetési rendeletét is. Elfogadták Fo-
nyód Város Önkormányzatának 
2018. évi Közbeszerzési Tervét.

Az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások és helyiségek bérbe-
adásának és elidegenítésének he-
lyi szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előter-
jesztést azért tárgyalták, mert a Tes-
tület korábbi döntése alapján a bér-
leti díjakat évente felül kell vizsgálni. 

Április 8-án országgyűlési válasz-
tások lesznek, ezért a szavazat-
számláló bizottsági tagok és pót-
tagok megválasztására ezen az ülé-
sen került sor. 

Meghatározták a hivatali igaz-
gatási szünetet, amely a 2018. évi 
munkaszüneti napok körüli munka-
rendről szól. 

A Bélatelepi csónakkikötő 2018. 
évi bérleti díjai a következők:

Csónakhelyek 50.800,- Ft
Kisebb méretű vitorlás hajók, kis 

hajók: 110.000,- Ft
Nagy vitorlás hajók: 130.800,- Ft
Hidvégi József polgármester ja-

vaslatára a testület úgy döntött, 
hogy a csónakhelyek árát 5 évig nem 
emeli, a többi kategóriában pedig az 
infláció mértéke szerinti emelésre 
kerülhet sor. 

A képviselő - testület követke-
ző ülése 2018. március 29-én, csü-
törtökön 14 órától lesz a városháza 
nagytermében. A testületi ülés tel-
jes anyaga megtekinthető a www.
fonyod.hu weboldalon. 
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Az elmúlt 30 év legjobb költségvetése az idei

Tájékoztató!
 Az Állami Számvevőszék 

felhívta a sajtótermékek fi-
gyelmét, hogy a választási el-
járásról szóló törvény szerint 
a 2018. évi országgyűlési vá-
lasztást megelőző kampány-
időszakban (2018. február 17. 
napjától) politikai hirdetést 
csak az a sajtótermék tehet 
közzé, amely a törvényi elő-
írás értelmében az ÁSZ hon-
lapján elérhető nyilvántartás-
ban szerepel.

          Fonyód Média Kft. 

Sokan valószínűleg már elfelejtet-
ték, hogy 2006-ban 1,5 milliárd forint 
hiánnyal vettük át a város vezetését 
a Szocialistáktól, ezzel megmentve 
Fonyódot a csődbiztostól. Városunk 
addig sem fejlődött sokat.  A Dísz 
tér 25 milliós beruházásán kívül Ön-
kormányzati beruházás nem történt, 
vagy ami történt (Kikötői üzletsor), 
az inkább ne történt volna.

2006-2010-ig a Szocialista Kor-
mánytól mindössze 2,4 millió forint 
támogatást kaptunk, míg más ha-
sonló nagyságú, szocialista veze-
tésű városok ennek 100-szorosát. 
A 2008-ban megnyert pályázatunk 
szerződését 2010 őszén, az újonnan 
megalakult Fidesz Kormánnyal írtuk 

alá. Fonyód fejlődése ettől az idő-
ponttól számolható. Ezek után sor-
ra nyertük és valósítottuk meg a pá-
lyázatokat több milliárd forint érték-
ben. 2013-ban a Fidesz Kormány át-
vállalta az önkormányzatok adóssá-
gát, melyek zöme a Szocialista Kor-
mányok alatt keletkezett. Városunk 
így szabadult meg a 880 millió fo-
rint adósságától.  Addigra a polgá-
ri városvezetés ledolgozott már 620 
millió Ft hitelt és kamatait. Az utóbbi 
évek pozitív mérlegei és önerős fej-
lesztései ennek köszönhetők. 

A 2017-es évet 206 millió Ft Ön-
kormányzati megtakarítással és 
268 millió Ft pályázati előleggel 
(Piac) zártuk. Tehát a számláinkon 
december 31-el 474 millió Ft volt.

Az idei év költségvetése még 
több fejlesztésről szól, hiszen az 
1,4 mrd Ft működési költség mel-
let 800 millió Ft a betervezett fej-
lesztés, mely a Piac megépítése, az 
Óvoda, a Polgármesteri Hivatal fel-
újítása, a Csisztai kerékpárút terve-
zésén felül, út és járda felújításokat 
is tartalmaz.

A működési költség tartalmaz-
za az önkormányzati intézmények 
és gazdasági társaságok dolgozói-
nak 5-12 %-os béremelését is, hisz 

a minimálbér jelentős növekedésé-
vel nekünk is számolni kell. A jelen-
legi kormány nem csak megemelte a 
pedagógusok bérét, hanem biztosít-
ja is az önkormányzatoknak. Az idei 
állami támogatás 30 millió forinttal 
több, mint a tavalyi.

Önkormányzatunk idén is közel 
100 millió Ft-ot biztosít a Városüze-
meltetési Kft-nek fejlesztési forrás-
ként, a Média Kft-nek 11 millió Ft-ot 
marketingre, a Konyha kft-nek 30 
milliót működésre és az Egészség-
ügyi Kft-nek ügyeletre 20 milliót és 
működésre 6 milliót. Ezen felül Ön-
kormányzatunk támogatja az okta-
tást, a gyermekek és az idősek ellá-
tását, civil szervezeteket, sportot és 
a művészetet.

A pénzügyi stabilitás biztosítása, 
javítása és a megfelelő fejlesztési 
források elérése érdekében tovább-
ra is folytatnunk kell a biztonságos, 
kiszámítható gazdálkodást, és a fel-
adatok megfelelő szervezésével kell 
biztosítani az önkormányzati forrá-
sok hatékony felhasználását.

Ehhez továbbra is stabil Polgári 
Kormányra van szükségünk, mely a 
magyar emberek érdekeit szolgálja.

  Hidvégi József
  polgármester
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Közmeghallgatás
2018. február 14.

helyi adó befi zetése az OTp Bank fi ókjaiban

Hidvégi József polgármester be-
számolót tartott a 2017-es év gaz-
dasági eredményeiről, az önkor-
mányzat fejlesztéseiről, pályáza-
tokról, a sikeres idegenforgalmi 
szezonról. A kivetített bemutató-
ból a résztvevők informálódhattak 
a helyi egészségügyi helyzetről, a 
marketing kiadások és azok ered-
ményei kapcsán, illetve részletes 
kimutatást láthattak az adóbevéte-
lekről, és hogy azokat mire fordítja 
a város. Ugyancsak elhangzottak 
azok a beruházások, amelyek idén 
valósulhatnak meg, de a jövőbeni 
terveket is megismerhették az ér-
deklődők. Kapcsolódva a másnapi 

Tisztelt Fonyódiak!
Tisztelt Adózók!

Postázásra kerültek Önök felé a 
2018. évi helyi adó fi zetési kötele-
zettségről értesítő levelek és ezzel 
együtt a befi zetéshez szükséges 
csekkek.

testületi üléshez, meg-
határozó eleme volt a 
közmeghallgatásnak az 
idei városi büdzsé, azaz 
Fonyód városának ez 
évi költségvetése.

Az ülés második felé-
ben a lakossági kérdé-
sekre került sor. Zömé-
ben a hozzászólók gra-
tuláltak a prezentáció-
hoz és annak tartalmát helyeslően 
elismerték. A teljesség igénye nél-
kül felmerült témák:

Szóba került víznyomás problé-
ma a Magay utcában, ami a DRV 
hatásköre. A Mandulás utca alsó 

szakaszában az ott lakóknak prob-
lémát okoznak a kapujuk elé parko-
ló autósok. 

Elhangzott, hogy a város fásítá-
si koncepciója a lakosság támo-
gatására talált, de volt hozzászó-
ló, aki szerint ebbe a gyermekeket 
is be kellene vonni a szemléletük 
formálása miatt. Hasonló építő 
jellegű javaslat volt, hogy a Szent 
István utcában, a kápolna környé-
kén meg kellene vizsgálni parkoló-
helyek kialakításának a lehetősé-
gét, hiszen arra komoly igény mu-
tatkozik. Megfogalmazódott az 
igény, hogy a Fonyód Kártya nép-
szerűsége miatt azt ki kellene ter-
jeszteni a nyaralótulajdonosokra 
vonatkozóan is. 

A közmeghallgatás teljes egé-
szében megtekinthető a Fonyód 
Média youtube csatornáján. 

	 	 								szerkesztőség

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

  Nagy Brigitta 
  aljegyző
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NAV - szja: Március	19-ig	kérhető	a	postázás

Lomtalanítás

Akinek nincsen ügyfélkapu-re-
gisztrációja és tavaly egyéni vál-
lalkozó sem volt, idén is kérheti a 
Nemzeti Adó- és Vámhivataltól az 
szja-bevallási tervezetének postázá-
sát.

Ehhez nem kell mást tenni, mint 
adóazonosító jelet és a születési dá-
tumot tartalmazó kérelmet eljuttat-
ni a NAV-hoz március 19-éig. A NAV 
idén is automatikusan, külön kérés 
nélkül elkészíti az szja-bevallás ter-
vezetét azoknak, akikről munkálta-
tói, kifi zetői adattal rendelkezik. Az 
adóbevallási tervezet postázása 
2018. március 19-én éjfélig kérhe-
tő. Az elkészült tervezeteket a NAV 

A PELSO-KOM Nonprofit Kft. tá-
jékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Fonyód területén lomtalaní-
tást szervez. 

A lomtalanítás során kizárólag a 
lakosság által kihelyezett, jogsza-
bályban meghatározott nagydara-
bos háztartási lomhulladékot szál-
lítjuk el. A gazdálkodó szervezetek 
a szolgáltatás igénybevételére nem 
jogosultak.

Lomhulladék kihelyezés időpontja:
• Fonyód kelet április 23.,
• Fonyód nyugat május 6.

tértivevényesen 2018. április 30-áig 
küldi el postán az igénylőknek. 

A kérelmet benyújtani az alábbiak 
szerint lehetséges: 

1. SMS-ben a 06 (30) 344-43-04-es 
telefonszámra, 

2. a NAV honlapján elérhető 
webűrlap () kitöltésével, 

3. telefonon a 1819-es Infóvonalon, 
4. a NAV előzetes regisztrációt és 

azonosítást igénylő Ügyfél-tájékozta-
tó és Ügyintéző Rendszerén keresz-
tül, az ingyenesen hívható 06 (80) 20-
21-22-es telefonszámon, 

5. postai úton kötetlen levél formá-
jában, 

6. a NAV honlapjáról letölthető 
BEVTERVK-nyomtatványon, 

7. személyesen a NAV ügyfélszol-
gálatain.

SMS-ben az SZJA rövidítés mel-
lett az adóazonosító jelet és a szü-
letési dátumot kell elküldeni eb-
ben a formában: SZJA{szóköz}

adóazonosítójel{szóköz}ééééhhnn. 
Egy telefonszámról bármennyi adó-
azonosító jelre igényelhető a terve-
zet postázása. 

Annak sem kell aggódnia, aki 
esetleg lecsúszik a 2018. márci-
us 19-ei határidőről, ugyanis 2018. 
május 22-ig személyesen a NAV 
ügyfélszolgálatain is kérheti adó-
bevallási tervezetének kinyomta-
tását. Emellett az adózó bármikor 
nyithat ügyfélkaput, mellyel adóbe-
vallási tervezetét a www.nav.gov.
hu-ról és a www.magyarorszag.hu-
ról elérhető „eSZJA Portálon” azon-
nal megtekintheti. 

Az szja 1+1 százalékának felaján-
lásáról a korábbi évekhez hasonló-
an, idén is lehet elektronikusan és 
papíron is rendelkezni egészen má-
jus 22-ig. 
 forrás:
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Fonyód település kör-
nyezetének, tisztaságnak 
megóvása érdekében a 
lomhulladékot a fent meg-
jelölt időpontnak megfe-
lelően szíveskedjenek ki-
helyezni az ingatlan elé 
ügyelve arra, hogy az a gyalogos és 
gépjárműforgalmat ne akadályozza. 

Lomhulladék, melyet
elszállítunk:

Nagyobb méretű, hulladékká vált 
háztartási felszerelési tárgyak és 

eszközök, melyek a 
rendszeres vegyes kom-
munális hulladékgyűjtés 
alkalmával a méretüknél 
fogva nem helyezhetőek 
el a gyűjtőedényzetben.

Nem tartozik a lom-
talanítás tárgykörébe, 
ezért 

Nem kerül elszállításra:
• veszélyes hulladék (pl: 

festék illetve festékes do-
boz, vegyszeres dobozok, 
higító, pala, akkumulátor, 
gumiabroncs stb.)

• építési, bontási hulla-
dék (pl: törmelék, bontott ajtó, ablak, 
kőzetgyapot stb.)

• elektronikai hulladék (pl: hűtő, 
TV és egyéb elektronikai háztartási 
eszközök)

• zöldhulladék (pl: faág, nyesedék, 
falevél stb.)

• szelektív hulladék (pl: újságpa-
pír, könyv stb.)

• kommunális hulladék (gyűjtő-
edényben elhelyezhető vegyes kom-
munális hulladék)

• gazdálkodó szervezetek által ki-
helyezett hulladék

                                
Köszönjük, hogy együttműködé-

sükkel segítik a munkánkat!
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Választási tájékoztató
Magyarország köztársasági elnö-

ke az országgyűlési képviselők vá-
lasztását 2018. április 8.-ra tűzte ki.

Az országgyűlési képviselők vá-
lasztásán  szavazni csak személye-
sen az értesítőben megjelölt szava-
zóhelyiségben lehet.

A szavazás feltétele, hogy sze-
mélyazonosságát, valamint sze-
mélyi azonosítóját vagy lakcímét 
igazolja.

Ennek igazolása lakcímigazol-
vány és érvényes:
• személyazonosító igazolvány, 
vagy
• útlevél, vagy
• vezetői engedély, vagy
• lakcímet vagy személyi azonosítót 
tartalmazó személyazonosító iga-
zolvány.

Érvényes okmányok bemutatása 
nélkül a választójog gyakorlására 
nincs lehetőség.

A szavazatszámláló bizottság azt 
a választópolgárt, aki a személyazo-
nosságát és a lakcímét nem tudja 
megfelelően igazolni, vissza fogja 
utasítani.

A választójog gyakorlásának biz-
tosítása érdekében felhívom vala-
mennyi választópolgár figyelmét 
arra, hogy a személyazonosságának 
igazolására alkalmas igazolványok 
érvényességi idejét még a szava-
zás napját megelőzően ellenőrizze 
le, esetleges érvényesítéséről gon-
doskodjék.

Fonyód Város Közigazgatási te-
rületén az alábbi 4 szavazókör ke-
rült kialakításra:

• 001. sz. szavazókör: Hunyadi J . 
u. 3. (Mátyás Király Gimnázium) - te-
lepülésszintű lakóhellyel rendelke-
ző, átjelentkezéssel szavazó válasz-
tópolgárok 

• 002. sz. szavazókör: Béke u.1. 
(Bacsák György Szakképző Iskola)

• 003. sz. szavazókör: Fő u. 25. 
(Óvoda)

• 004. sz. szavazókör: Vízmű u. 1. 
(Vízmű)

Az a választópolgár, aki legké-
sőbb 2018. március 23. 16.00 órá-
ig kéri, hogy az országgyűlési vá-
lasztásokon nemzetiségi választó-
polgárként vehessen részt, a párt-
listák helyett a nemzetiségének or-
szágos önkormányzata által állított 
listára szavazhat. Ha a nemzetiségi 
önkormányzat nem állít nemzetisé-
gi listát, a nemzetiségként regiszt-
rált választópolgárok is a pártlistára 
szavazhatnak.

A választópolgár ha a szavazás 
napján az értesítőben megjelölt sza-
vazóhelyiségtől eltérő helyen, de 
MAGYARORSZÁG területén tartóz-
kodik, átjelentkezésre irányuló kérel-
met terjeszthet elő. Átjelentkezés-
sel Ön a kérelmében megadott ma-
gyarországi településen szavazhat.

A kérelemnek legkésőbb a 
szavazást megelőző második – 
2018.04.06. - napon 16.00 óráig 
kell megérkeznie a helyi válasz-
tási irodába.

Ha a szavazás napján külföldön 
tartózkodik, külképviseleti névjegy-
zékbe való felvételre irányuló kérel-
met terjeszthet elő. A külképvisele-
ti névjegyzékbe vétellel Ön a kére-
lemben megadott külföldi települé-
sen, a nagykövetségen vagy főkon-
zulátuson szavazhat. A kérelemnek 
legkésőbb  2018.03.31. 16.00  órá-
ig kell megérkeznie a helyi választá-
si irodába.

Ha egészségi állapota vagy fo-
gyatékossága, illetve fogva tartása 
miatt nem tud megjelenni a szavazó 
helyiségben, mozgóurna iránti kérel-

met nyújthat be. A kérelmet a sza-
vazást megelőzően a helyi válasz-
tási irodához nyújthatja be, legké-
sőbb a szavazást megelőző máso-
dik -2018.04.06.- napon 16.00 óráig. 

A szavazás napján – 2018.04.08. 
- 15.00 óráig a lakcíme szerinti sza-
vazókörben működő szavazatszám-
láló bizottságtól – írásban - kérhet 
mozgóurnát.

A fenti kérelmeket benyújthat-
ja az interneten keresztül a Nemze-
ti Választási Iroda honlapján: www.
valasztas.hu

A kérelem levél útján is eljuttat-
ható a lakóhelye szerinti helyi vá-
lasztási irodába, ehhez nyomtat-
vány a www.valasztas.hu honlap-
ról tölthető le.

A mozgóurna iránti kérelmet arra 
a településre kell küldeni ahol a név-
jegyzékben szerepel. Ha átjelentke-
zést kér és mozgóurnát is igénybe 
szeretne venni először az átjelent-
kezést kell kérelmezni, majd az er-
ről kapott értesítést követően kell a 
mozgóurna iránti kérelmet továbbí-
tani annak a településnek ahová az 
átjelentkezését kérte!

A mozgóurna iránti kérelem írás-
ba foglalt meghatalmazással ren-
delkező megbízott útján is be-
nyújtható.

Személyes ügyintézésre is lehető-
ség van a lakóhely szerinti helyi vá-
lasztási irodában.

Ha az értesítő kiállítása után meg-
szünteti magyarországi lakóhelyét, 
akkor ahhoz, hogy a népszavazáson 
részt tudjon venni, a központi név-
jegyzékbe regisztrálnia kell.

A választással kapcsolatos továb-
bi kérdéseire a www.valasztas.hu 
honlapon találhat választ vagy a pol-
gármesteri hivatalban működő vá-
lasztási irodától a 85/562-980 szá-
mon kérhet részletes tájékoztatást.

  Nagy Brigitta s.k.
           Helyi választási iroda
          vezetője
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A városüzemeltetés aktuális munkálatai
Február hónapban a naptárnak, a 

télnek megfelelő időjárási körülmé-
nyekkel kellett szembenéznünk, a 
fagyos csúszós idő is beköszöntött, 
így ennek megfelelően koncentrál-
tunk a város egész területén elvég-
zendő munkálatokra.

Munkatársaink fametszést, 
lombkorona ritkítást végeztek 
Bélatelepen, Fonyódligeten, kon-
centrálva a kerékpárútra belógó 
ágakra is. Az E.ON munkatársai ál-
tal levágott ágakat is elhordták kol-
légáink, a buszmegállók körüli terü-
letek rendezése, táblák áthelyezé-

se is megtör-
tént. 

A Bartók 
Béla utcá-
ban, Kisfa-
ludy utcában 
és a Piac-lő-
térnél kitisz-
títottuk a víz-
elvezetőket 
és az árkokat. A beköszöntő fagyok 
miatt maximálisan koncentrálunk a 
síkosság mentesítésre és az utak 
tisztántartására, a hó eltakarítására. 
A síkosság mentesítő anyagok fel-

töltése, szó-
rása folya-
matos, úgy, 
mint az ön-
kormányzat 
által a rászo-
rulók részére 
kiutalt fák ki-
szállítása is 
a kemény fa-

gyok miatt folyamatosan zajlik. A 
város állandó tisztántartási munká-
latai mellett, munkatársaink lámpa-
testeket cseréltek az óvodában. 

    Kristóf Györgyné

A Kutyás strand infrastrukturális fejlesztésére
pályázik a város 

Rendkívüli Képviselő – testülei 
ülést tartottak február 13-án, két 
nappal a rendes ülést megelőző-
en. Erre azért volt szükség, mert 
egy Leader-es pályázat benyújtá-
si határideje február 14-én járt le.

Ez a lehetőség azért volt jelen-
tős Fonyód számára, mert a város 
gazdaságos, hatékony működésé-
nek alapeleme a pályázati forrá-
sokból történő fejlesztések meg-
valósítása, másfelől továbbra is 
cél a Kutyás fürdetőhely infrast-
rukturális fejlesztése. Erre kínált 
megoldást ez a pályázat, amely a 
forrást biztosítaná, hogy a tava-
lyihoz hasonló, kulturált mosdók 
idén is az említett területen legye-
nek kialakítva, ám már nem bérle-
ményként, hanem a projektnek kö-
szönhetően saját tulajdonként. 

A büféépület és egyéb kiszol-
gálóegység, például a jegyértéke-
sítés irodahelysége is a beruhá-
zás keretében kerülne kialakításra, 
egységes arculattal. Természete-

sen mindez nyertes pályázat függ-
vénye, az önkormányzat a testü-
let döntése nyomán benyújtotta a 
szükséges anyagot. 

	 	 								szerkesztőség

A dél-balatoni vasútvonal korsze-
rűsítése során a bélatelepi vasútál-
lomás tereprendezésekor egy masz-
szív, fedett kerékpártárolót és tér-
kövezett összekötő járdákat léte-

Vegyük észre
sítettek a kivitelezők. Ezek a fej-
lesztések mind az állomás, mind 
a bélatelepi strand környezetének 
színvonalát emelik.

          szerkesztőség
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Fonyód Konyha Kft. menüajánlata:
Ebédrendelést az étkezést megelőző nap 14:00-ig fogadunk

a 85/560-005, 85/560-006 telefonszámokon vagy a konyha@fonyod.hu címen.

Étkezéseit 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! -

03.12. Hétfő Karfi olleves
„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 galuskáva

03.15- 16.Csütörtök- Péntek
ZÁRVA

03.19. Hétfő Csontleves
„A” Sertéspörkölt sárgaborsófőzekékkel

„B” Erdélyi rakott káposzta

03.20. Kedd Kukorica krémleves
„A” Grillezett csirkemell párolt rizzsel,

káposzta salátával
„B” Csőben sült brokkoli csirkemell párolt rizzsel

03.21. Szerda Zöldborsóleves
„A” Rakott burgonya csemege uborkával

„B” Tarhonyás hús savanyúsággal

03.22. Csütörtök Májgaluskaleves
„A” Rántott sajt párolt rizzsel, tartármártással

„B” Lasagne

03.23. Péntek Frankfurti leves
Ízes bukta, gyümölcs

03.26. Hétfő
Burgonyaleves

„A” Zöldséges pulyka bulgurral
„B” Zöldborsós ragú párolt rizzsel

03.27. Kedd Kertészleves
„A” Chilis bab párolt rizzsel

„B” Lecsós csirkemáj burgonyával

03.28. Szerda Húsleves
„A” Vadas mártás főtt hússal, makarónival

„B” Meggymártás főtt hússal, pirított darával

03.29. Csütörtök Tárkonyos sertésraguleves
Szilvás gombóc, gyümölcs

03.30. Péntek - ZÁRVA

04.02. Hétfő - ZÁRVA

04.03. Kedd Húsgombócleves
Burgonyás tészta, cékla

04.04. Szerda Hagymaleves
„A” Dubarry szelet párolt rizzsel

„B” Rántott szelet burgonyapürével, savanyúság

04.05. Csütörtök Karalábéleves
„A” Sertéspörkölt fejtettbab főzelék
„B” Bakonyi tokány párolt rizzsel

04.06. Péntek Legényfogóleves
Túrós batyu

04.09. Hétfő Lebbencsleves
„A” Zöldborsófőzelék sült virslivel

„B” Paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával

04.10. Kedd Karfi olleves
„A” Rakott burgonya, csemege uborkával

„B” Lecsós tokány tarhonyával

04.11. Szerda Meggyleves
„A” Rántott hal párolt rizzsel, tartármártással

„B” Párizsi szelet rizi-bizivel

04.12. Csütörtök Zöldbableves
„A” Borsos tokány bulgurral

„B” Pincepörkölt vegyes savanyúsággal

04.13. Péntek Marhagulyás
Sajtos-tejfölös spagetti, alma

750 Ft

hit,- és erkölcstan az Általános Iskolában:
A 2018/2019-es tanévben órarendi keretben 
kötelező jelleggel működő hit-és erkölcstan 
tantárgy keretében az 1-8. évfolyamon a szülő 
döntése alapján választhatnak:
•	Erkölcstant, amelyet iskolánk pedagógusai ta-
nítanak. 
• A Római Katolikus Egyház (képviselője: 

Neumajer Zoltán plébános) által szervezett ka-
tolikus hittant.
• A Református Egyház (képviselője: halász 
Noémi lelkipásztor) által szervezett reformá-
tus	hittant.	•	Az Evangélikus Egyház (képviselő-
je: Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna lelkész) által 
szervezett hittant.
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Éjjel-nappal csábító, rúzshatású ajkad lehet
Itt a mi megoldásunk neked: 

„FULL & COLORFUL” púderes rúzs-
hatású ajaktetoválás, melyet ajak-
ápolóval, szájfénnyel bármikor 
csábítóan csillogóvá tehetsz.

Mi is pontosan a “FULL & 
COLORFUL” ajaktetoválási techni-
ka lényege?

A metódus 3 összetevő kom-
binációjában rejlik. Ha az ajakte-
toválásban verhetetlen indukci-
ós technológiát, és a szuper fe-
dőképességű organikus ajakteto-
váló pigmenteket a ránk jellem-
ző „dermiszes” maximalizmus-
sal, ízlésvilággal ötvözzük, akkor 
már elsőre olyan rúzshatású mun-
ka születhet, ami nagy valószínű-
séggel még korrekciót sem igé-
nyel. 22 év tapasztalata, a speci-
ális továbbképzések, a különfé-
le technikákkal és pigmentekkel 
történt munkáink tapasztalata és 
eredményei alapján kialakult egy 
speciális rúzshatást eredménye-
ző technika, melyet mi „FULL & 

COLORFUL” technikánk ne-
veztünk el. Ára: 115.000 Ft. 
Amennyiben szükséges, az 
ár 1 ingyenes korrekciót is 
magába foglal. Az ajakte-
toválási technikánk legna-
gyobb előnye, hogy keve-
sebb procedúrával és jó-
val kevesebb fájdalommal 
jár. Erre a rendkívül pontos és gon-
dos tervezést igénylő munkára mi 
4 teljes órát számítunk, de egyé-
nenként változó, mennyi ideig tart, 
de jellemzően 2,5-3,5 óra. Ameny-
nyiben ideális a “hozott anyag” és 
reális az elképzelésed, elfogadod 
szakmai javaslatainkat, tanácsain-
kat, akkor az eredménnyel tökéle-
tesen elégedett leszel.

Bízd magad teljesen ránk, és 
biztos lehetsz abban, hogy az 
adottságaidhoz legoptimálisabb 
ajaktetoválást készítjük el szá-
modra. Ajaktetoválás előtt min-
dig átbeszéljük a részleteket, ala-
posan kikérdezünk az elképzelé-

seidről, félelmeidről, ha vannak. 
Gondos arckarakterisztikai elem-
zés után választjuk ki a számod-
ra legelőnyösebb színt és árnya-
latot. Keresd fel weboldalunkat, 
vagy Facebook oldalunkat, és gye-
re el bátran egy ingyenes konzul-
tációra is.

web: dermiszkozmetika.hu/
ruzshatasu-ajaktetovalas
Információ, bejelentkezés:

06 30 267 9371
Dermisz Professzionális

Kozmetika és Fényesztétikai 
Kezelőszalon

8640 Fonyód, Ady Endre u. 7. 
dermiszkozmetika.hu
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Múzeum

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

FONYÓDI
PROGRAMOK

Március 14-től május 5-ig.

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Március 14., szerda

18 óra

Március 15., csütörtök
17 óra

Március 16., péntek
11 óra

Március 21. szerda 
18 óra

Március 22-23., csütör-
tök, péntek 10.30 óra

Március 23., péntek
11 óra

Március 24., szombat 
13 - 15 óra

Március 27., kedd
17 óra

Március 28., szerda
18 óra

Március 30., péntek
18 óra

Április 9., hétfő
13.30 óra

Április 10., kedd
17 óra

Április 12., csütörtök
10 óra

Április 14., szombat
19 óra

Április 20., péntek
10 óra

Május 5., szombat
16 óra

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Kövi Szabolcs fuvolista, zeneszerző koncertje

11. Spuri Balaton Szupermaraton - első nap délután fonyódi
befutó, második nap délelőtt fonyódi rajt (10.30-tól)

Ökumenikus Kulturális Est: A női spiritualitás - odaadás és elen-
gedés címmel Kovácsné Tóth Márta evangélikus lelkész előadása

Mihalicz Csilla és Tari Katalin könyvbemutatója. „Akinek kétszer 
kelt fel a Nap”, dokumentumregény a rák legyőzéséről.

Nemzeti Ünnep (részletek a hátlapon)

Velics szimpózium. Történelmünk a kitelepítések tükrében. 

Húsvéti családi kézműves foglalkozás 

Tavaszköszöntő koncert

Pecsics Katalin festőművész kiállításának megnyitója

Tudománytörténeti Vándorkiállítás megnyitó ünnepsége 

Pelso Főnix színtársulat előadások:
Családi kötelékek és Kóma címmel.

Gyermekszínház - Mentsük meg a jövőt! (bérletes előadás)

Fonyódi élményeink fotókiállítás

Véradás

II. BÚI Félmaraton és Minimaraton

Fonyódi Kaszinó: Meddig Vagyok!? Esztergályos Cecília
művésznő önálló estje. Belépő: 1000, Ft.

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.); Gyógyintézet (Szent I. u. 27.); 
Mátyás Király Gimnázium (Hunyadi J. u. 3.); Városi Kulturális Központ (Ady Endre u. 17.); Vigadó térVigadó tér

Mátyás Király Gimnázium

Mátyás Király Gimnázium

Vigadó tér

Vigadó tér

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Gyógyintézet

Kulturális Központ

Múzeum
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Múzeum

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

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 
• március 18. vasárnap 9:30 istentisztelet
• április 1. Húsvét vasárnap 9:30 ünnepi úrvacso-
rás istentisztelet
• április 15. vasárnap 9:30 istentisztelet
a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóra
• március 30-án, nagypénteken 10 órakor
istentisztelet Nyírő Károlynénál (Kilátó u. 25.)
• április 18-án, szerdán 16 órakor bibliaóra 
Schmidt Jánoséknál (Temető u. 44.)

Ökumenikus Kulturális Estek
ISMÉT A MÚZEUMBAN

2018. március 27-én, kedden 17 órakor
Kovácsné Tóth Márta evangélikus lelkész
A női spiritualitás -  odaadás és elengedés

Református Istentiszteletek
rendje

Alkalmaink: 
• màrcius 18. 11. óra hagyomànyos isten-
tisztelet a temolomban
                       16 óra nyitott istentisztelet 
dicsőítèssel a FOKI-ban
• màrcius 25. 11. óra viràgvasàrnapi isten-
tisztelet dicsőítèssel
• màrcius 30. 11 óra nagypènteki bũnbànati 
istentisztelet
• április 1. 11 óra  húsvèti úrvacsoràs isten-
tisztelet
• április 2. 11 óra csalàdi istentisztelet 
szeretetvendègsèggel ès a gyermekeknek 
az erdőben tojàskeresès.
• április 8. 11. óra hagyomànyos istentiszte-
let A temolomban
                  16 óra nyitott istentisztelet 
dicsőítèssel a FOKI-ban

A Fonyódi Járás Szociális, Család- és Gyermekjóléti
Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata

által szervezett

Adományosztás (Ruhabörze) időpontjai 2018-ban:
    2018. március 7. (szerda)  10:00-12:00
    2018. április 4. (szerda)  10:00-12:00
    2018. május 2. (szerda)  10:00-12:00
    2018. június 6. (szerda)  10:00-12:00
    2018. augusztus 22. (szerda) 10:00-12:00
    2018. szeptember 19. (szerda) 10:00-12:00
    2018. október 17. (szerda) 10:00-12:00
    2018. november 14. (szerda) 10:00-12:00
    2018. december 12. (szerda) 10:00-12:00

Helyszín: 8640 Fonyód, Fő u. 43. (a Fonyódi Járás Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központban)

Minden kedves érdeklődőt - de főleg a nehéz helyzetben lévő,
rászoruló családokat - várjuk sok szeretettel!

Amennyiben Ön megválna már nem használt, de még jó állapotban lévő ruháitól, bútoraitól,
háztartási kisgépeitől, vagy egyéb holmiktól, kérjük, ne dobja ki őket, hanem adományozza a rászoruló 

családoknak. Adományozás céljából jelentkezzen a 85/560-212-es telefonszámon, vagy a
8640 Fonyód, Fő u. 43. címen személyesen. Szívesen várunk minden felajánlást.

Egy-egy apró adomány is hatalmas segítség lehet a szegény sorsú családok számára.

Mátyás Király Gimnázium

Vigadó tér

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Gyógyintézet

Kulturális Központ
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Kérjük adója 1 %-ával támogassa a fonyódi óvodá-
ba járó gyermekeket. A kedvezményezett neve: Fo-
nyódi Óvodáért Közhasznú Alapítvány, a kedvezmé-
nyezett adószáma: 18778469-1-14, számlaszáma: 

10403930-39362296-00000000
Támogatásukat	előre	is	köszönjük.

 Kérjük adója 1 %-ával támogassa a fonyódi böl-
csődébe járó gyermekeket. A kedvezményezett 

neve: Fonyódi Gyermekekért Bölcsőde Alapítvány, a 
kedvezményezett adószáma: 18786002-1-14

Támogatásukat	előre	is	köszönjük.
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A Szociális Központ hírei
A Szociális Központ mindennap-

jai továbbra is eseménydúsan tel-
nek időseink számára. Nemrégi-
ben Kardos Judit 60. születésnap-
ját ünnepeltük közösen, tortával és 
tűzijátékkal köszöntöttük Őt e je-
les napon. A köszöntés után mu-
latság, közös dalolászás és tánc 
következett, így tehát Judit szüle-
tésnapját sikerült nagyon jó han-
gulatúvá varázsolnunk. Ezúton is 
kívánjuk, hogy Isten éltesse Őt so-
káig erőben, egészségben!

Húshagyó kedden szintén ünne-
peltünk, finom fánkot sütöttünk és 
közös énekléssel búcsúztattuk el 
a farsangi időszakot. Persze a ke-
vésbé ünnepélyes napokon is talá-
lunk bőven elfoglaltságot, így pél-
dául új technikákat tanultunk a 
kézműves foglalkozásokon, me-
lyekkel már a húsvétra hangolód-

va készítjük színes kézmű-
ves termékeinket, asztali és 
ajtódíszeket egyaránt. 

Időseink tehát bővelked-
nek programokban, de a csa-
lád- és gyermekjóléti szol-
gálat is hamarosan meg-
kezdi minden évben szoká-
sos programjait, például a 
havonta tartandó adomány-
osztást, melynek időpontja-
it megtalálják a Fonyódi Hír-
mondó ezen számában, il-
letve kifüggesztve az intéz-
mény faliújságján. Az érdek-
lődőket várjuk sok szeretet-
tel! Szintén minden évben jelentős 
esemény a család- és gyermekjólé-
ti szolgálat esetében az éves szak-
mai tanácskozás, mely idén febru-
ár 26-án került megrendezésre. A 
tanácskozáson az észlelő- és jel-

zőrendszer tagjaival közösen érté-
keltük a 2017. évi együttműködést, 
valamint beszámolót tartottunk a 
szolgálat tárgyévben végzett szak-
mai munkájáról.

     Száraz Krisztina

Népszerű a NAV fonyódi ügyfélszolgálata
A NAV Somogy Megyei Adó- és 

Vámigazgatósága már 2017 de-
cemberében megnyitotta Kormány-
ablakokban található ügyfélszolgá-
lati helyeit Barcson, Csurgón, Fonyó-
don és Tabon. A NAV-ablakoknak kö-
szönhetően egyre több adózó szá-
mára nyílt lehetőség a személyes 
ügyintézésre. A tavaly újonnan nyílt 
ügyfélszolgálatok mellett az adó-
ügyek továbbra is intézhetőek a ka-
posvári központi ügyfélszolgálaton, 
váminformációs központban, illetve 
a marcali, nagyatádi és siófoki kiren-
deltségeken.

2017. december 19-én 
ünnepélyes keretek közt át-
adott fonyódi ügyfélszolgá-
lati helyet egyre többen lá-
togatják. A megnyitás óta 
több mint 520 adózó intéz-
te ügyeit Fonyódon. Gyak-
ran előfordul, hogy az adó-
zók több kérdéssel, problé-
mával is megjelennek, így 
az elmúlt közel 3 hónap-

ban 770 ügyet intézhettek el.
Akárcsak a marcali, nagyatádi és 

siófoki kirendeltségen, Fonyódon is 
széleskörű ügyintézést biztosít a 
NAV. A rendelkezésre álló különféle 
tájékoztatók, nyomtatványok mellett 
személyes tájékoztatásra és egyez-
tetésre is lehetőség van. A NAV-
ablakban benyújthatók különféle 
bevallások, nyomtatványok, igazo-
lási kérelmek, emellett intézhetők 
az egészségügyi szolgáltatási já-
rulékkal kapcsolatos ügyek, lehe-
tőség van adószámla egyeztetésre, 
teljes körű adókártya ügyintézés-

re és csekkigénylésre. Somogy me-
gyében a NAV minden ügyfélszolgá-
latán lehetőség van bankkártyás fi-
zetésre, így könnyedén rendezhetők 
a hátralékok, eljárási díjak.

Az elmúlt hónapok tapasztala-
tai azt mutatják, hogy a legtöbben 
adat- vagy adószámla egyeztetés, 
egészségügyi szolgáltatási járulék-
kal kapcsolatos ügyek, adókártya 
ügyintézés, különféle igazolási ké-
relmek benyújtása miatt keresték 
fel a fonyódi NAV-ablakot. Külön-
féle adózással kapcsolatos témák-
ban kérnek tájékoztatást az ügyfe-

lek (pl.: részletfizetés, ingat-
lan bérbeadás, párlat adójegy 
igénylés). A személyijövede-
lemadó-bevallás közelgő ha-
tárideje miatt egyre többen 
nyújtják be a BEVTERK nyom-
tatványt, amellyel a bevallá-
si tervezet igényelhető, illet-
ve egyre többen kérnek tájé-
koztatást az szja-bevallással 
kapcsolatban.
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Fonyódi Gyermekekért Bölcsőde Alapítvány

LIONS hírek
Februári gyűlésünk fő témái a 

kérelmek voltak. Több is érkezett.
Dr. Molnár- Tarcsay házas-

pár olyan kéréssel fordult hoz-
zánk, hogy egy általuk ismert kere-
kes székes sportoló (táncos) esz-
köze tönkrement, és javíthatat-
lan. Az a kérés, amennyiben mó-
dunk van, próbáljunk meg segíteni. 
Pénzadományt szavaztunk meg. 
Balatonfenyvesről is érkezett ké-
relem. Ezt a balatonfenyvesi Csa-
ládsegítők küldték, ugyanis egy 
családnál csőtörés történt, és 300 
ezer forint feletti vízszámlát kap-
tak. Ekkora összeget nem tudunk 
elvállalni, de megbeszéljük, hogy 
mit tudnánk tenni.

Szeretném városunk havonta 
megjelenő újságjának hasábjain a 
bölcsőde alapítványának 2015. év-
től megvalósult fejlesztéseit közzé 
tenni, hogy átfogóan láthassa min-
denki az utóbbi három év pozitív vál-
tozásait, illetve a bölcsőde napjain-
kig tartó fejlődését, a folyamatosan 
megvalósuló terveket. A Fonyód Vá-
ros Önkormányzata által tá-
mogatott éves fejlesztések 
mellett óriási szerepet tölt 
be  alapítványunk az intéz-
ményegység fejlődésében.

Alapvető célkitűzése a 
bölcsődés gyermekek esz-
tétikus környezetének biz-
tosítása, a magas szin-
tű bölcsődei ellátás feltét-
eleinek javítása. Bölcsődei 
játékkészlet bővítése, fo-
lyamatos cseréje, illetve a 
csoportszobák bútorzatának kor-
szerűsítése. Tőkéjével ennek meg-
felelően igyekezett a lehető legha-
tékonyabban gazdálkodni az emlí-
tett időszakban.

1. év: a nagycsoportosok szo-
bájában asztalok, székek cseréje, 
az átadóhelyiség öltözőszekrényei-

A Járási Szociális Központ jut-
tatta el hozzánk két család kérel-
mét. Mindegyiknek hasonló a hely-
zete. A családokkal egyeztettünk, 
hogy mire lenne szükség. Egyik-
nek az elmaradt villanyszámláját 
rendeztük, mosószert vásároltunk, 
Veláncsics Mihálytól és a Kanizsay 
családtól kapott Erzsébet utal-
ványt adtuk oda. A másikat pelen-
kával, élelmiszerrel segítettük.

A fonyódi Lions Club kéri a Tisz-
telt adózókat, hogy a „Támogass, 
hogy segíthessünk”  felhívásunkat 
adója 1% -val támogassa.

Adószám.: 18767287-1-14

     Fábián Lászlóné

nek cseréje, a fürdőszobai pelenká-
zó cseréje valamint a  törölközőtar-
tók cseréje.

2. év: a kiscsoportosok asztalai-
nak, székeinek cseréje, az átadóhe-
lyiség öltözőszekrényeinek cseréje, 
a fürdőszobai pelenkázó cseréje, il-
letve a játékkészlet bővítése.

3. év: a harmadik szobában az 

asztalok, székek cseréje, külső nap-
fényárnyékoló berendezés beszer-
zése és felszerelése és bölcsődei 
textíliák beszerzése (tetrapelenka, 
fürdőlepedő).

4. évi terv: Játékkészlet további 
korszerűsítése, udvari fa kisvonat 
beszerzése, játékpolc(ok) cseréje.

Az említett beruházásoknak kö-
szönhetően a gyermekeket nap, 
mint nap megújult, korszerű,  eszté-
tikus környezet várja.

Nem lehet elégszer megköszönni 
a Fonyódi Gyermekekért Bölcsőde 
Alapítványt rendszeresen vagy alka-
lomszerűen adományaikkal támoga-
tó fonyódi emberek jó szándékát, il-

letve az adó 1% -ból évente 
összejövő támogatásokat.

Az alapítvány céljainak el-
érésében pótolhatatlan forrá-
sok ezek, amik segítségével a 
bölcsőde az utóbbi években, 
ilyen ütemben tudott fejlődni.

Köszönettel tartozunk 
minden támogatásért! 

Az alapítvány a jövőben 
is folytatja munkáját, az el-
következő bölcsődés nem-
zedékek érdekében, de leg-

főbb ereje mindenkor a támogató 
szándékú fonyódi emberek lesznek!

Írásommal, az eddig történt és az 
ezután történő adományokat, fel-
ajánlásokat köszönöm meg ezúton 
a Fonyódi Gyermekekért Bölcsőde 
Alapítvány nevében!

     				Heidinger	Zsoltné	Ari	Edina
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Megyei harmadik hely a Ránki György regionális 
történelemversenyen

Tavasz küszöbén

Bogdán Karolina Réka, iskolánk 
11.D osztályos tanulója a szak-
gimnáziumi kategóriában harma-
dik helyen végzett a Ránki György 
regionális történelemverseny me-
gyei döntőjében, amelynek febru-
ár 5-én a Kaposvári Szakképzési 
Centrum Eötvös Loránd Műszaki 
Szakközépiskolája adott otthont.

Szabó Bálint 11.D osztályos ta-
nulónk ugyanezen megméretteté-
sen a hatodik helyen zárt. Mindkét 
diákunk felkészítő tanára Kalász 
Zoltán volt.

Iskolánk közössége nevében 
mindhármuknak szeretettel gratu-
lálunk a szép eredményhez!

Megújult a híradásipari
tanműhely épülete

Tagintézményünk régi álma 
vált valóra, hiszen mintegy 23 mil-
lió forintos beruházás segítségé-
vel újult meg az informatikai szak-
tantermeinknek is otthont adó hír-
adásipari tanműhely. Az épület új 

Hideg, északi szél söpört vé-
gig az erdőn. A fák összerázkód-
tak, ágaikról hópermetet szitálva 
a földre. 

- Meddig tart még ez a hideg? - 
sóhajtott egy fiatal tölgy. - Pedig 
érzem, hogy már közeledik a Ta-
vasz. 

- Rosszul érzed - nevettek a 
fák. Nevetésük túlharsogta a szél 
zúgását. 

- Nézzétek csak! - mutatott 
egy gyereklányra a kis fa, aki tánc-
lépésben haladt az úton, miközben 
csupasz kézzel nyúlt a jégcsapok 
után.

- A lába nyomán eltűnik a hó! - 
jöttek izgalomba az erdő fái. - Ki 
vagy te? - szólították meg a gyere-
ket.

cseréptetőt, tetőszigetelést, eresz-
csatornákat és tetőablakokat ka-
pott. A beruházás költségeit a 
Nemzetgazdasági Minisztérium és 
a Siófoki Szakképzési Centrum fi-
nanszírozta.

Köszönetnyilvánítás
Tagintézményünk közössége 

nevében ezúton mondunk köszö-
netet a Fonyód Média Nonprofit 
Kft. munkatársainak iskolánk 
promóciós kisfilmjének elkészí-
téséért. A film megtekinthető a 
www.bacsak.hu weboldalon, a 
facebook.com/bacsak.fonyod ol-
dalon, illetve iskolánk Youtube-
csatornáján is.

- Március vagyok, a Tavasz első 
hónapja. 

- Nehéz elhinni, hisz a Napot se 
látni.  

- Ami késik, az nem múlik - ne-
vetett Március és könnyű léptekkel 
tovalibbent az úton.

Múltak a napok. A hó lassan el-
takarodott az utakról, s az avar 
alól sorra dugták ki fehér fejecské-
jüket a hóvirágok. A fák már nem 
bújtak össze fázva, csak akkor ráz-
kódtak össze, ha a szél olykor vé-
gigszaladt a tájon. Márciust azóta 
sem látták, pedig naponta várták 
érkezését.

- Ott jön az úton - mutatott egyik 
nap a távolba a kis tölgyfa. - Néz-
zétek! Nincs már rajta kabát, csak 
egy kis vállkendő!

- Ugye, nem ismertek rám - 
kacagott a fiatal lány, aki közben 
melléjük ért. - Látjátok, megnőttem 
kicsit, most Április már a nevem. 
Mire megunnátok a szeszélyeimet, 
már Május leszek, madárdallal, tele 
ragyogó napfénnyel, virágillattal és 
ujjongó élettel.

És mintha bizonyítani akar-
ná szeszélyességét, hirtelen na-
gyot dördült az ég, ahogy tovaha-
ladt az úton, tavaszi záport zúdít-
va a tájra. Aztán amilyen váratla-
nul jött a zivatar, olyan gyorsan el 
is állt. Csak a tócsák emlékeztet-
tek rá, no meg a fák esőtől csöpö-
gő ágai, hogy Április itt járt és tré-
fás kedvében volt.

            Lévay Mária
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Iskolanap a gimnáziumban
A Mátyás Király Gimnáziumban 

2018. február 23-án tartották az is-
kolanapot, a Mátyás-napot. 

A hagyományokhoz híven rendez-
vénysorozat a Mátyás-falnál kezdő-
dött, ahol az iskolai jelenlegi és volt 
tanulói, tanárai, a városi intézmé-
nyek képviselői és Hidvégi József 
polgármester helyezték el virágai-
kat. Korolovics Péter 11. b osztályos 
diák olvasta fel nyertes emlékbe-
szédét.

A Mátyás-év helyi rendezvénye 
volt az ünnepi műsor, amit Virág-
Halvax Eszter és Szekeres Attila ta-
nárok állítottak össze korabeli mű-
vek alapján. 

Az ünnepi megemlékezés fontos 
része az elismerések átadása: jutal-
mazták Virág-Halvax Eszter és Hosz-
szú Zoltánné tanítványait projekt-
munkájukért.

„Az iskoláért” emlékplakettet az 
intézmény eredményeinek elisme-
réséért, hírnevének öregbítéséért a 
2017/2018. tanévben Góz Mihály-
nak, a Buzsáki Általános Iskola igaz-
gatójának, az intézmény öregdiákjá-
nak adták át.

A Mátyás-gyűrűt a nevelőtestü-
let a 2017/2018. tanévben Babina 
Edit történelem - földrajz - állampol-
gári ismeretek szakos tanárnak ítél-
te oda eredményes és színvonalas 
szaktanári munkájáért és lelkiisme-
retes, gyerekközpontú osztályfőnöki 
tevékenységéért.

A nap előadásokkal és a foci házi 
bajnokság döntőjével folytatódott. 

Az aulában ifj. Virág Ferenc (a 
Random Capital elnök-vezérigazga-
tója) tartott A pénz és megtakarítás 

címmel előadást a gimnazistáknak. 
Sokféle fakultatív program kö-

zül válogathattak a diákok: Né-
meth László a repülés fi zikájáról, 
Hegedűsné Jóba Enikő a természe-
tes gyógymódokról, Pucskó Zsolt 
múltunk-jelenünk és jövőnk kapcso-
latáról, az öregdiákok (Bálint Lehel-
né, Jánó Vilmos, Németh Julianna) 
az iskola múltjáról, Szilasi Gábor és 
Zentai Ildikó Kárpátaljáról, Zentai 
Zsolt a vízen tartózkodás szabá-
lyairól tartott előadás, a diákok pe-
dig magyar irodalom és gazdasági 
ismeret tantárgyakból készített pro-
jektjeiket mutatták be. Kovács Ba-
lázs vezetésével táncház volt a tor-
nateremben.

A napot Móricz Gergő és Proity 
Barnabás közös kiállításának meg-
nyitója zárta, az alkotókat Lengyel 
Zsüliett mutatta be.

A gimnázium közössége méltón 
tisztelgett a névadó emléke előtt a 
Mátyás-évben is…

Mátyás napi ünnepség

Elhelyeztük  virágainkat a Mátyás 
falnál, majd az  ünnepi megemléke-
zés következett. Utána a pénzről 
hallgattunk egy elő-
adást. A fakultatív 
programok keretén 
belül  egy osztály-
nyi  diáknak mesél-
hettünk a régi diák-
évekről, a Fonyódi 
Gimnázium Öreg-
diákjainak Baráti 
Köre működéséről.

Az egyesüle-
tet az 1968-ban 
érettségizett 4.a 
osztály alapította 
2004. januárjában.   

Nemes céljainkat eredményesen 
megvalósítottuk. Eddig 36 végzős 
diákot támogatottunk, összesen 
1.720.000 Ft értékben. A NEA-hoz 
több ízben adtunk be működési pá-
lyázatot és 2.115.000 Ft-t támoga-
tást nyertünk. 

Jánó Vilmos (1963-1967) a „kol-
hoz” (Ifjúsági szövetkezet) motor-

járól Göndöcz István tanár úrról 
beszélt nagy szeretettel. Ajánlot-
ta a diákoknak a Spigli-dombról az 
Olimposzra című könyvet.

Bálint Lehelné (1962-1966) arról 
beszélt, hogy abban a kezdeti idő-
ben a gimnáziumnak fi atal  tanárai 
voltak, ebből adódóan több tanár-
diák szerelem is kialakult, mint pél-

dául az övék, ami-
ből házasság, csa-
lád lett. 

C s i b á n é 
Szatucsek Edit 
(1963-1967) a régi 
tanárokról mesélt 
egy-egy rövid törté-
netet.

A Mátyás napot 
két diák kiállításá-
nak megnyitójával 
fejeztük be.

Németh Julianna
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2017. január 1-én 35 fő volt az 
egyesületünk taglétszáma, mely 
mára már 46 főre gyarapodott.

Munkánk szerteágazó, de min-
denhol megálljuk a helyünket:

A MÁV-nál rendszeres a vonatkí-
sérésünk.

Nyári szezonban szinte minden 
hétvégén (péntek, szombat) bizto-
sítjuk az állomási sorompót, a vo-
natok akadálytalan haladása érde-
kében. Az állomásokat is rendsze-
resen ellenőriztük, ennek hatásá-
ra gyakorlatilag eltűntek a hajlék-
talanok a váróteremből Fonyódon, 
Balatonbogláron stb. Fonyódon több 
alkalommal intézkedtünk a váróte-
remben dohányzó személyekkel, fel-
szólítva őket a helyes viselkedésre.

Fonyódon a városban is helyt állt 
egyesületünk. Szerdán és szomba-
ton szinte mindig ott vagyunk a pi-
acon. Ezt a szolgálatot összekötjük 
az állomás, a peronok és az üzletek, 
iskolák környékének ellenőrzésével.

Az országos hírű kolbászfeszti-
válon töltő csapatot állítottunk ki, 
ahol 2. helyezést értünk el. Emellett 
a fesztivál alatt egyesületünk is rész 
vett a közbiztonság fenntartásában, 
parkoló autók ellenőrzésében. A tel-
jes útzárban is két-két fő vett részt a 
fesztivál ideje alatt.  

Már hagyománynak számít, hogy 
biztosítjuk a családi futónapot szep-
temberben, ami az általános iskola 
szervezésében mozgat meg kicsiket 
és a szüleiket.

Halasztás
Az ADAMA Somogy Megyei 

I. osztályban a sorsolás alap-
ján kiírt első két tavaszi fordu-
lót a téliesre fordult időjárás mi-
att elhalasztotta a Magyar Lab-
darúgó Szövetség Somogy Me-
gyei Igazgatóságának Verseny-
bizottsága.

A pótlás időpontjáról is hatá-
roztak, a hivatalból kijelölt idő-
pontok: 

2018. május 1-én, kedden és 
2018. május 16-án, szerdán lép-
hetnek pályára a csapatok, de 
arról is tájékoztatta az igazga-
tóság az egyesületeket, hogy a 
két fél megegyezése esetén leg-
később 2018. június 3-ig, a mér-
kőzések más időpontban is le-
játszhatók.

Az 1926 PSE Fonyód érintett 
mérkőzései:
• 2018. május 1. (kedd) 17:00
1926 PSE Fonyód - Balatonlelle 
SE
• 2018. május 16. (szerda) 
18:00 
Balatoni Vasas SE - 1926 PSE 
Fonyód

Balatoni Vasúti Régió-Fonyód Polgárőr Egyesület
Beszámoló a tavalyi évről

Az iskolák környékén is rendsze-
resen járőröztünk.

A tavaly januári rendkívüli hideg-
ben részt vettünk a jégkarnevál 
biztosításában is.

Mindenszentek idején a temetők 
környékén is ott vagyunk.

2017-ben egyesületünk 1391 
alkalommal, összesen 7779 órát 
teljesített.

A vasútnak vonatkísérésben, il-
letve állomási szolgálatban segí-
tünk be. Ebből vonatkísérés 773 
alkalommal 2585 órában 90495 
km-t teljesítettünk. Állomási szol-
gálataink 81 alkalommal 925 óra 
volt.

Minden fesztiválon teljesí-
tettünk szolgálatot, illetve a vá-
rost érintő sportrendezvényeken 
is mindig ott vagyunk. Fonyódon 
2017-ben 222 alkalommal, 1750 
órát teljesítettünk.

A rendőrség több alkalommal 
kérte egyesületünk segítségét,  
amikor a rendőröket a határra ve-
zényelték, vagy lebetegedések vol-
tak, illetve a szabadságolások mi-
att. Kétszer kértek segítséget a 
Bélatelepi strandon talált bomba 
végett. A rendőrségnek 2017-ben 
137 alkalommal 1737 órát teljesí-
tettünk.

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

   Gál László
   elnök
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Vagabund SE: Bemutató és népszerűsítés a Boat Show-n

II. BÚI Félmaraton és Minimaraton - 2018.03.16.

Idén, mint kiállító is részt vett 
a VAGABUND Vitorlás Sportegye-
sület a 2018-as budapesti hajóki-
állításon. A Boat Show lehetősé-
get teremt a hajózással foglako-
zó szervezetek bemutatkozására, 
valamint a gyártók és forgalma-
zók bemutatkozására. Egyesüle-
tünk, mint utánpótlás képzőhely 

A Balatoni Úszóisko-
la második alkalommal 
rendezi meg futóverseny-
ét, ahol idén is rajthoz áll 
Zemen János montreáli 
olimpikon! Nagy örömük-
re szolgál, hogy idén a 
verseny olimpiai ötpró-
ba állomásként is várja a 
sportág szerelmeseit!

Versenyközpont: 8640 
Fonyód, Vigadó tér 1.

Rajt: 2018.03.16. pén-
tek, 11:00 Fonyód – Viga-
dó tér 1.

Versenyiroda nyitás: 
7:30

Táv:
21 km (3 kör), 14 km (2 kör), és 

7 km (1 kör), gyermekeknek (14 
év alatt) 4 km (1 kör).

A 21 km-es táv 2 és 3 fős, a 
14 km-es táv 2 fős csapatban is 
teljesíthető, váltózóna a verseny-
központban kerül kialakításra, 
váltás a chipes váltóbot átadásá-
val történik.

Versenypálya:
Rajt - és célterület: Fonyód, Vi-

gadó tér

és bázis fontosnak tartja min-
den megjelenési lehetőség ma-
ximális kiaknázását. Standunkon 
folyamatos videósanyagokkal 
is bemutattuk vitorlástáboraink 
életét, valamint segítőinknek kö-
szönhetően a hozzánk érkező lá-
togatók személyes tapasztalato-
kat és beszámolókat is hallhat-
tak. Egyesületi megjelenésen kí-
vül bemutattuk az Első Nyuga-
ti Medence Utánpótlás Kupaso-
rozatot, amit a Hullám Vitorlás 
SE-vel közösen rendezünk. Az I. 
RS Feva & O’pen Bic kupasorozat 
legfőbb érdeme, hogy egy hiány-
pótló sorozat elindítása a nyuga-
ti medencében, mely 4 egyesület, 
4 helyszín, 3 megye részvételével 
valósul meg. Balatonmáriafürdő, 

Keszthely, Fonyód - Vízisport 
központ, Ábrahámhegy. Standun-
kon a Hullám Vitorlás SE-vel kö-
zösen bemutattuk be új hajóosz-
tályunkat, az O’pen Bic hajót. A 
hajót testközelből is megismer-
hették a látogatók, melyet nagy 
érdeklődés övezett. A hajót a ki-
sebbek az épített medencében 
is kipróbálhatták. Standunkon, 
számításaink szerint a négy nap 
alatt közel 1200-1500 ember for-
dult meg. Egyesületünk egy szín-
padi beszélgetésen is részt vett, 
ahol a Boat Show házigazdái ér-
deklődtek kupasorozatunk iránt.

A közönség számára is inte-
raktívvá vált a bemutatónk, mivel 
sokan tettek fel kérdéseket a be-
szélgetés után.

1 kör:
József u. - Bartók Béla u. - 

Szaplonczay sétány (1. fordító) - 
Bartók Béla u. - József u. - Szent 
István u. - Hunyadi u. - Dísz tér - 
vasúti aluljáró - Fürdő u. és Sport 
u. kereszteződése (2. fordító) Vi-
gadó tér - Móló (3. fordító) - Viga-
dó tér - vasúti aluljáró - Dísz tér 
- Hunyadi u. - Szent István u. - Jó-
zsef u. - Atlétika pálya

Korcsoportok, kategóriák:
Korcsoportok:

• 14 év alattiak (2005 - )
• 14-18 év (2000 – 2004)
• 19-30 év (1988 – 1999)
• 31-40 év (1978 – 1987)
• 41-50 év (1968 – 1977)
• 51-60 év (1958 – 1967)
• 61 év felettiek (1957-

ben illetve korábban szü-
letett versenyzők)

Csapatértékelésnél a 
MIX (vegyes) csapatok a 
férfi kategóriában kerül-
nek értékelésre.

Díjazás:
Egyéni és csapat:
1-3. helyezett verseny-

zők korcsoportonként és 
nemenként érem és oklevél díja-
zásban részesülnek, abszolút 1. 
helyezett női és férfi versenyző 
serleget kap.

Csapatoknál abszolút 1-3. he-
lyezést hirdetünk női és férfi ka-
tegóriában.

A képen a verseny miatt szük-
ségessé vált útlezásárok látható-
ak.

Információ:
Telefon.: +36 70 / 674 7447

E-mail.: info@bui.hu
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ApRóhIRDETÉSEK
Eladó új robogó, vasalógép mángorló, 
Tiffany lámpa, erdélyi tájkép. Tel.: 06-
85/360-483; 06-30/501-3746

•••
Olaszországban, Fonyódtól kb. 450 km-
re, közvetlen tengerparti ősfás kemping-

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.

ben mindennel felszerelt, klimatizált lakó-
kocsik és mobilház kiadó. Érdeklődini a 
gradoinyar.webnode.hu weboldalon, vagy 
a 06-20/3434-228-as telefonszámon.

•••
Jó állapotú rácsos gyermekágy matraccal 

eladó! Ár.: 4.000,- Ft! Tel.: 06-85/361-202
•••

Ragaszkodó, szeretni tudó, tevékeny 50-es 
férfi keresi házias, kedves, társát. Tel.: 06-
30/357-3838

•••

Beiratkozás az Általános Iskolába:
2018. április 12. csütörtök 8-19 óráig
2018. április 13. péntek 8-17 óráig
Helyszín: Palonai Magyar Bálint Álta-
lános Iskola (8640 Fonyód Fő utca 8.)

A beiratkozáshoz szükséges dokumen-
tumok: A gyermek nevére kiállított sze-
mélyi azonosító, a gyermek nevére ki-
állított lakcímet igazoló hatósági iga-

zolvány, óvodai szakvélemény, sajátos 
nevelési igényű valamint beilleszkedé-
si és tanulási nehézséggel küzdő gyer-
mek esetében a szakértői vélemény.
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