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Döntött a Képviselő - testület
A testület március 29-i ülésének összefoglalója

Fonyód Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete egyetértett és 
hozzájárult, hogy a Somogy Me-
gyei Rendőrfőkapitányság kinevez-
ze Fonyód kapitányságvezetőjének 
dr. Pasztusics Ákos rendőr alezre-
des Urat. A testület felkérte a pol-
gármestert, hogy ezen döntéséről a 
rendőrfőkapitányt tájékoztassa.

Elfogadták Fonyód Város Önkor-
mányzat és intézményei 2017. évi 
közbeszerzéseiről szóló beszámo-
lót, valamint a Fonyódi Kulturális In-
tézmények 2018. évi Közbeszerzési 

Tervének elfogadásáról, a Fonyódi 
Polgármesteri Hivatal 2018. évi Köz-
beszerzési Tervének elfogadásáról, 
illetve a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 
2018. évi Közbeszerzési Tervének 
elfogadásáról szóló előterjesztést is 
megszavazták az ülésen. 

A bizottsági elnökök az ülésre el-
készítették beszámolóikat, így a Vá-
rosfejlesztési, a Pénzügyi, a Jogi 
és a Humán Bizottság 2017. évi te-
vékenységéről szóló előterjesztést 
egyaránt elfogadták a képviselők. 

A 2018. évi nyári idegenforgalmi 

szezonra való felkészülésről szóló 
előterjesztést megszavazták a tes-
tület tagjai. Ez tartalmazza a humán 
erőforrást, a technikai infrastruktú-
rát, a fürdőhelyek és városi közterü-
letekre, kilátókra, parkolókra vonat-
kozó információkat, terveket is. 

A Magyar Kajak - Kenu Szövetség 
által szervezett Balaton átevezés 
2018 rendezvénnyel kapcsolatos be-
adványa alapján a Szövetség  2018. 
július 13-án 06: 00 órától 2018. jú-
lius 14. 24: 00 óráig illetve esőnap 
esetén 2018. július 20. 06: 00 órá-
tól 2018. július 21. 24: 00 óráig a ku-
tyás fürdetőhely területét a verseny 
megrendezése céljából igénybe fog-
ja venni. Ehhez a Képviselő - testület 
döntésével hozzájárult. Mindez azt 
is jelenti, hogy a megjelölt időpont-
ban a kutyás fürdetőhely nem funk-
cionál majd a megszokott módon. 

A Fonyód, Várhegy közben lévő 
ingatlan megvásárlásáról döntöt-
tek az ülésen. A Várhegyi Széplátó 
megépítése óta, az elmúlt években 
bebizonyosodott, hogy szükség van 
egy önkormányzati tulajdonú par-
koló kialakítására, a kulturált meg-
közelítés érdekében, hiszen évente 
nagyjából harmincezer látogatója 
van a kilátónak. Ezért kerül sor az 
ingatlan megvásárlására.

A képviselő - testület következő 
ülése 2018. április 26-án, csütör-
tökön 14 órától lesz a városháza 
nagytermében. A testületi ülés tel-
jes anyaga megtekinthető a www.
fonyod.hu weboldalon.

Tisztelt Ügyfeleink! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. Fonyód Polgármesteri Hivatalában 2018. május 1-től 
2018. augusztus 31-ig kihelyezett ügyfélszolgálatot létesít.

Az ügyfélfogadás rendje: SZERDA 8.00-16.00
       PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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Orbán Viktor Fonyódon

Korszerűsített épületben a Kormányablak

Orbán Viktor, Magyarország 
miniszterelnöke városunkba láto-
gatott március 29-én, csütörtök 
délután.

A Polgármesteri Hivatalba érke-
zett, ahol Hidvégi József, Fonyód 
polgármestere, a választókerü-
let országgyűlési képviselője, Mó-
ring József Attila és a szomszé-
dos választókerület képviselője, 
Witzmann Mihály fogadták. Rövid 
egyeztetést követően miniszterel-
nök úr a zsúfolásig megtelt Dísz 
téren mondott beszédet néhány 
nappal az országgyűlési választá-
sokat megelőzően.

Fonyóddal kapcsolatban úgy 
fogalmazott: a választásoknak 
külön pikantériája, hogy a Bala-
ton partján maradjon a nyuga-
lom, a rend, a biztonság, a kiszá-
míthatóság, amelyet a nemzeti 
kormány garantál. Mint mondta, 
a magyar tenger partján sokan a 
turizmusból élnek, turizmus pe-
dig ott van, ahol kiszámítható-
ság, nyugalom, rendezettség és 
biztonság van. Migránsokkal te-

A KEHOP-5.2.2.-16-2016-0014 
jelű, „Kiemelt épületenergetikai 
korszerűsítések a Somogy Me-
gyei Kormányhivatalnál” című pro-
jektben megvalósuló energetikai 
fejlesztést szolgáló beruházások 
ünnepélyes átadására került sor 
2018. március 19-
én Fonyódon.

A kormányhiva-
tal 48 épülete kö-
zül a projekt ke-
retében 18 épület 
energetikai kor-
szerűsítése való-
sult meg Somogy 
megyében, Euró-
pai Uniós forrás-
ból, összesen 1,2 
milliárd forintból.

lerakott területeken nincsen tu-
rizmus. 

„Itt azért el vannak indítva a 
dolgok, valami létrejött. A legfon-
tosabbnak egyébként azt tartom, 
hogy a szocialista időszakban fel-
halmozott adósságokat le tudtuk 
venni a városok, falvak nyakából. 
Innen is elvittünk 800-900 millió 
forintnyi adósságot és akkor Fo-
nyód városa levegőhöz jutott, fel-

lélegezhetett. Nagyon sok terv és 
pályázat létezik, amiket ők bead-
tak, ezeknek nagy része elsősor-
ban turisztikai központú fejlesz-
tés. Ezeket a nemzeti kormány 
mind támogatja és ezek mind 
meg is fognak valósulni.” – fogal-
mazott a kormányfő a térség te-
levíziójának adott exkluzív inter-
jújában.  

        szerkesztőség

A Somogy Megyei Kormányhi-
vatal Fonyódi Járási Hivatal Kor-
mányablak és Okmányirodai Osz-
tály, valamint a Hatósági és Gyám-
ügyi Osztály épülete -  homlokza-
ti falazatok szigetelése, padlásfö-
dém szigetelése, lapostető szigete-

lése, pincefödém szigetelése, nyí-
lászáró csere, elektronikus szabá-
lyozás napelemes rendszer telepí-
tése – került átadásra.

Köszöntő beszédet mondott Dr. 
Neszményi Zsolt kormánymeg-
bízott, majd az ünnepség zárása-

ként Móring Jó-
zsef Attila ország-
gyűlési képvise-
lő, Vetési Berna-
dett a Somogy me-
gyei Kormányhi-
vatal Főigazgató-
ja és Göntérné dr. 
Gyirán Szilvia já-
rási hivatalveze-
tő-helyettes átvág-
ták a nemzeti szí-
nű szalagot.
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A vasútfejlesztésnek köszönhetjük… 

Választás 2018

Azon túl, hogy az 1900-as évek-
hez hasonló sebességen közlekedő 
vonatok vasútvonalát fejleszteni, 
ezáltal gyorsítani kellett, más ered-
ményei is vannak a projektnek. 

A turistáknak sem mindegy 
mennyi idő alatt érnek le Buda-
pestről, vagy éppen Kaposvárról 
a Balatonra, de a környékbeli te-
lepülések közti közlekedésben is 
fontos volt a modernebb körül-
mények megteremtése. 

Sikerült elérni, hogy a 
Bélatelepi állomás emblematikus 
épületét is felújítsák. Az új pero-
nok és a tetővel fedett váróhe-
lyek elkészültek, a környezet ren-
dezése még folyamatban van. 

A Fonyód központjában lévő állo-
más felújítása kiterjed majd a busz-
pályaudvarra is, amelynek köszön-
hetően a buszt váró utasok is fedett 
helyen tartózkodhatnak.

Újabb nagy győzelmet aratott 
a FIDESZ – KDNP pártszövetség, 
amely április 8-án vasárnap gya-
korlatilag 2/3-os többséggel nyerte 
meg az országgyűlési választáso-
kat. Azért gyakorlatilag, mert a Vá-
lasztási Iroda tájékoztatása szerint 
hivatalos végeredmény csak a vá-
lasztást követő héten várható.

A kormánypártok több mint 2 és 
félmillió szavazatot kaptak a vok-
solás során, amely az igen magas 
részvételi arány mellett is több mint 

Épülnek majd új átjárók is. Új gya-
logos átjáró létesül a Fonyódliget 
városrészben a Fiumei utcánál, en-
nek a tervei elkészültek, a létesí-
tési engedély is meg van. Eredmé-
nyes közbeszerzési eljárás után 
2019. tavaszán építik meg. A Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. ön-
kormányzatunk megkeresésének 
hatására megkezdte a Fonyódligeti 
Erzsébet tábor keleti végénél, az 
autópálya lehajtónál, valamint 
Alsóbélatelepen a Kossuth térrel 
szemben egy-egy új közúti átjáró 
megtervezését, engedélyeztetését, 
valamint a megvalósításhoz szük-
séges költségátcsoportosítását. 

A fejlesztés eddigi munkálatai 
során használt utak, területek felújí-
tásával, javításával, helyreállításá-
val kapcsolatosan folyamatosak a 
bejárások, egyeztetések, ennek ho-
zadéka például a Fürdő utca teljes 

szélességében történő aszfaltozá-
sa a Lidó társasháztól a Keleti-bo-
zót csatornáig. A Turul utcában az 
üdülőfalutól teljes szélességében 
felújítják a burkolatot. A hajóállo-
más előtti vasúti átjárót is megcsi-
nálják a Szent István utcában. Ezen 
felül minden olyan területet, ahol a 
kivitelezés során károk keletkeztek, 
helyre fognak állítani a kivitelezők. 

További egyeztetésekre kerül 
még sor a Kutyás Fürdetőhely 
környékének, valamint az üdülő-
falu területének a rendbetétele 
érdekében.

Az egyik leglátványosabb 
eredménye a beruházásnak az a 
hegy alatti partvédőmű, amelyre 
később sétányt építhet az önkor-
mányzat a városi és a Bélatelepi 
strand között.

       szerkesztőség

48%-os eredményt jelentett össze-
sítésben. Pártlistán 43, egyéniben 
91 mandátumot szereztek, ez ösz-
szesen várhatóan 134 mandátumot 
jelent majd a 199 tagú országgyű-
lésben, ami a 2/3-os többséget je-
lentheti. 

Szavazókörünkben cikkünk meg-
írásakor 99,17%-os feldolgozottság 
mellett az egyéni jelölt mandátu-
mot Móring József Attila nyerte, a 
voksok 52.73 %-val, amely 20 967 
szavazatot jelentett. 

Az országosan a szavazókörök-
ben megjelent a választópolgárok 
aránya 67.08 % volt. 

Somogy megye 03. számú vá-
lasztókerületében 62 311 szava-
zatra jogosult választópolgárból 
40 417-en járultak az urnák elé, ez 
64.86 %-os arány.

Városunkban, Fonyódon négy 
szavazókör van, az alábbi részvételi 
adatok olvashatóak ki a valasztas.
hu adatai alapján: a Gimnáziumban 
60.32%, a Bacsák György Szakkép-

ző Iskolában 74.93%, az Óvodában 
72.62%, a Vízműnél pedig 67.79% 
vett részt a választásra jogosultak 
közül. 

Szavazókörönként az egyéniben 
és pártlistán is a FIDESZ – KDNP 
nyert településünkön is. Azaz ösz-
szesen Móring József Attila 1353 
szavazatot kapott egyéniben, a FI-
DESZ - KDNP listáját pedig 1409-en 
húzták be Fonyódon.

Az Országgyűlés összetétele: 

Részletes számadatokat a 
www.fonyod.hu, valamint a www.
valasztas.hu weboldalakon olvas-
hatnak.

      szerkesztőség  
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Március 15. - Városi ünnepség
Az 1848-49. évi magyar forrada-

lom és szabadságharc emlékére ren-
dezett ünnepség előtt a Fonyódi Tűz-
oltózenekar adott térzenét. 

Az I. Fonyódi Huszár és Tüzér 
Bandérium, azaz a Kishuszárok, ün-
nepélyes keretek között vonultak be 
a Gimnázium aulájába, s dísz-
sorfalat álltak az ünnepség 
elején, a Himnusz alatt.

Hidvégi József köszöntőjé-
ben kiemelte, hogy nem csak 
a forradalom és szabadság-
harc 170-ik évfordulóját ünne-
peljük, hanem városunk ünne-
pét is tartjuk, hiszen ez a nap 
településünk várossá ava-
tásának 29-ik évfordulója is 
egyben. 

„A Magyar Nemzet, a pol-
gári Magyarország születés-
napja van ma.” – szögezte le 
a polgármester. 

„A polgári Magyarország 
alapjainak letétele jelentett 
megtartó erőt a szabadság-
harc leverése után is.” 

A várossá válásról elmond-
ta, hogy az rangot jelentett és 
a tevékeny helyiek még töb-
bet tettek városukért. Ennek 
is köszönhető, hogy Fonyód 
ma már egy szépen fejlődő, 
virágzó, élhető kisváros. 

Polgár Tamás a Magyar 
Nemzeti Levéltár Somogy 
Megyei Levéltárának igaz-
gatója tiszteletét fejezte ki 
mindazoknak, akik tanúbi-
zonyságot tettek hazaszere-
tetükről, szabadság iránti el-
kötelezettségükről.

Hangsúlyozta a reform-
kor jelentőségét, a változás 
és a szabadság iránti vágy és 
igény megfogalmazódását. 

„Ezt a vágyat fejezte ki a 
legnyilvánvalóbban március 
15-e.” - mondta Polgár Tamás.

A városi kitüntetések át-
adása során a kishuszárok is-

mét közreműködtek. A kitüntetése-
ket Hidvégi József polgármester úr 
adta át.

Fonyód Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy a 2017. Év Sportolója Díjat 
adományoz a IV. korcsoportos leány 

floorball csapat tagjainak: 
Bodó Kata, Huber Lili, Köves 

Réka, Csonták Kornélia, Kopo-
nyás Laura, edzőjük pedig Tarcsay 
György.

Fonyód Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dön-

tött, hogy Fonyód Polgára-
iért Díjat adományoz Bán-
tó Zsuzsannának, a Mátyás 
Király Gimnázium igazgató-
jának.

Fonyód Város Önkor-
mányzatának Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy 
Fonyód Polgáraiért Díjat 
adományoz Madarászné 
Proity Marianna óvodape-
dagógusnak.

Fonyód Város Önkor-
mányzatának Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy 
Fonyód Polgáraiért Díjat 
adományoz a Fonyódi Lions 
Club közösségének.

A kitüntetést Fábián Má-
ria, Lu-kács Sándor és felesé-
ge, valamint Péterdi Gabriella 
vették át.

Az ünnepség különlegessé-
ge évről évre, hogy a Palonai 
Magyar Bálint Általános Isko-
la negyedik osztályos diákjai 
ünnepi műsort adnak. A gye-
rekeket Győriné Welsch Mari-
anna és Szerdahelyi Szilvia ta-
nítók készítették fel.

A Gimnáziumban az ünnep-
ség a Szózat közös eléneklé-
sével zárult. 

Az I. Fonyódi Huszár és 
Tüzér Bandérium ágyúja 
ezen az estén is hallatta 
hangját, hiszen a nemze-
ti ünnepünkhöz méltó mó-
don, a hagyományos fák-
lyás felvonulás végén, az 
ágyú tisztelgő díszlövésé-
vel zárult a megemlékezés 
az általános iskola előtt, a 
kopjafánál.
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Dr. Fazekas Sándor gazdafórumot tartott Fonyódon
Április 6-án, Móring József 

Attila országgyűlési képviselő, 
választókerületi elnök meghívá-
sára Fonyódon tartott Gazdafó-
rumot dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter.

Sajtótájékoztató keretein be-
lül foglalták össze a Gazdafó-
rum tartalmát és üzenetét a 
sajtó megjelent képviselői szá-
mára. Köszöntötte a megjelen-
teket dr. Fazekas Sándor, Mó-
ring József Attila és Hidvégi Jó-
zsef, Fonyód polgármestere. 

A földművelésügyi miniszter 
kiemelte az eddigi fonyódi fej-
lesztéseket, az aktuális a piacfel-
újítást, iskola- és óvodakorsze-
rűsítést, hangsúlyozta a Csiszta 
Fürdő fontosságát a térségben 
és annak megóvását, megköze-
líthetőségének könnyítését pre-
ferálta. Kiemelte a nyertes pályá-
zatokat, amiknek köszönhetően 
a közeljövőben fonyódi fejlesz-
tésekre mintegy 4 milliárd Forint 
költhető majd, tovább emelve ez-
zel a település vonzerejét és a la-
kosság komfortérzetét. 

Dr. Fazekas Sándor beszélt 
a minisztérium legfontosabb 
eredményeiről és a magyar föl-
dek megóvása érdekében tett 
lépéseiről. A mezőgazdasági 
termelés, az élelmiszer meg-
termelésének támogatása, a 
földek megközelíthetősége és 
azok bonyolult tulajdonosi rend-
szerének rendbetételével az el-
múlt évek növekedését fejez-
te ki számadatokkal. Elmondta, 
Somogy megye az erdő - és ter-
mőterületeivel, feldolgozóipa-
rával az ország egyik legjelen-
tősebb régiója. Kérdésünkre, 
miszerint Fonyód milyen gaz-
dasági szerepet tölt be a régió-
ban, kiemelte településünk leg-
fontosabb szerepét. „Fonyód a 
Balaton déli partjának egyik leg-
szebb települése, így leginkább 
a turizmus a fő profil, de a kör-
nyező települések számára érté-
kesítési piac is. Ezért is örülök 
a piaccsarnok megújításának, a 
látnivalók felújítása és megkö-
zelítésük támogatása pedig to-
vább erősítheti a turizmust.” – 
fejtette ki véleményét a minisz-
ter úr. 

A Kulturális Központ színház-
termébe szép számmal érkez-
tek érdeklődők a Gazdafórum-
ra, a Földművelésügyi Miniszté-
rium prezentációjára. Köszön-
tötte a jelenlévőket dr. Fazekas 
Sándor miniszter úr, Móring Jó-

zsef Attila országgyűlési képvi-
selő, választókerületi elnök és 
Hidvégi József polgármester. A 
prezentáció előtt az országgyű-
lési képviselő jelölt és a polgár-
mester köszöntőjükben kitértek 
a vasárnapi választások tétjére, 
a szavazati részvétel fontossá-
gára. 

Dr. Fazekas Sándor előadásá-
ban - amely a 21. Gazdafórum 
állomása is volt egyben - előter-
jesztette az elmúlt évek mező-
gazdasági, termelési és eladási 
fejlődését, a munkahelyek szá-
mának növekedését úgy a ter-
melésben, mint a piacon, vala-
mint részletezte intézkedése-
iket a hazai piac és ez által a 
magyarországi életszínvonal 
növekedésének érdekében. A 
Gazdafórum lehetőséget adott 
a kérdések feltételére és azok 
megválaszolására. Résztvevői 
vélemények szerint ilyen össze-
szedett, tartalmas, mezőgazda-
sági eredményeket összefogla-
ló prezentációt még nem láttak, 
ehhez gratuláltak is az előadó-
nak.

A jó hangulatú rendezvény 
végén a miniszter úr támoga-
tásáról biztosította Móring Jó-
zsef Attilát, valamint hitet tett 
a megkezdett munka folytatá-
sának jelentősége mellett. 

     szerkesztőség

Vegyük észre!
Az alsóbélatelepi Szent Anna 

kápolna korszerűsítése megkez-
dődött. A Kaposvári Egyházme-
gye 15 millió forintos támoga-
tásából megvalósuló fejlesztés-
nek köszönhetően már látsza-
nak az új tetőcserepek. Ezen kí-
vül új bejárata lesz a kápolná-
nak, sor kerül nyílászáró cseré-
re, szigetelésre, fűthető padok 

lesznek az épületen belül, hogy 
a fonyódiak és a turisták kultu-
ráltabb környezetben, egy meg-
szépült kápolnába járhassanak 
misére.

A vasútfejlesztés által hasz-
nált utak, területek helyreállítá-
sa is megkezdődött, ennek nyo-
mán a Lidó társasház és a Ke-
leti-bozót csatorna között tel-

jes szélességében aszfaltozták 
a Fürdő utcát. 

      szerkesztőség
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Vadkár

A Városüzemeltetés aktuális munkálatai
Márciusban a téli időjárási kö-

rülményekhez is alkalmazkodnunk 
kellett, de már előkészültünk a ta-
vaszi munkálatokhoz.

Az aktuális általános munkák - 
Fonyód tisztántartása, hulladék-
gyűjtők kiürítése, síkosság men-
tesítés, hó eltakarítása, rászoru-
lók számára kiutalt fák kiszállítá-
sa - mellett munkatársaink meg-
metszették a Karácsony Sándor 
utca, Szent István utca, Domb utca 
és Bartók Béla utca, valamit a Fá-
cánosnál lévő fák lombkoronáit, a 

fotó: Cserjés Gábor

A legutóbbi közmeghallgatáson 
többen jelezték, hogy belterületi, la-
kott ingatlanjaikon megjelennek a 
vadászható vadfajok, azok közül is 
leginkább a vaddisznó gyakori jelen-
létére és általa okozott károkra pa-
naszkodtak a fonyódiak.

Sajnálatos módon nem egyedi 
problémáról van szó, hiszen nap-
jainkban egyre gyakrabban találko-
zunk a lakott területen megjelenő 
vadakkal kapcsolatos problémákkal 
és az ezekhez kapcsolódó konfliktu-
sokkal. A téma immár napi szinten 
jelen van a médiában is. 

Hidvégi József polgármester és a 
hivatal szakemberei a probléma ke-
zelése érdekében tárgyalóasztalhoz 
ültek a vadászatra jogosult képvise-
lőivel, illetve a tájegységi fővadász-
szal. Az egyeztetésen elhangzott, 
hogy az országos szinten is egy-
re fokozódó probléma súlyát a „va-
dászszakma” és a vadgazdálkodás-
sal foglalkozó tudományos munka-
társak felismerték és minden érintett 
azonos állásponton van, miszerint a 
belterületi károk kezelésére speciális 
jogi szabályozást kell alkotni, hiszen 
a jelenlegi jogi környezetben fogal-
milag kizárt, hogy a vadászható vad-
fajok által okozott károk esetében a 
vadászati törvényben meghatározott 
vadkárról beszéljünk. 

tetemes mennyiségű gallyakat el-
szállították. Kátyúzási munkálato-
kat végeztek hidegaszfalttal a Ku-
pavezér -, Turul - , Bartók Béla -, 
Domb -, Fő utcákban, valamint a 
Lőcsei közben. Kitisztítottuk a víz-
elvezető árkokat és átfolyókat a 
Dísz téren és a Bartók Béla utcá-
ban és a Szent István utcára nyí-
ló utcák vízáteresztőit. Hamaro-
san használatba veszik a gyerekek, 
így a játszótéri eszközök is megújí-
tásra kerültek. A Kossuth - erdei fa-
hidat kollégáink a telephelyünkön 

építették meg, elbontották a régi hi-
dat és helyére a szép, új híd került. 
Immár használatba vehetik a Pano-
ráma Étterem környékén sétálók. 

  Kristóf Györgyné

Mivel a jogi környezet megváltoz-
tatása optimális esetben is évek-
be telhet és a megváltozott jogsza-
bályok sem biztos, hogy teljes mér-
tékben adnak megoldást a problé-
ma kezelésére, a szakemberek a va-
dászterületen a korábbi évek gya-
korlatával ellentétben sokkal intenzí-
vebb állománycsökkentést irányoz-
tak elő. Ez a vaddisznó esetében ál-
lományának jelentős apasztásához 
vezet és 2017. november 1. napjá-
tól az új vadászatra jogosult terv-
számaiban is megmutatkozik, hi-
szen az elmúlt négy hónapban más-
félszer annyi egyedet hoztak terí-
tékre a hivatásos vadászok, mint a 
korábbi vadászatra jogosult egész 
évben összesen. 

A szakemberek abban is egyet-
értettek, hogy a belterületi ingatla-
nok tulajdonosai is segíthetik ezt a 
vadvisszatartó tevékenységet az-
zal, hogy ingatlanjaikat körbeke-

rítik, a már meglévő kerítéseiket 
rendszeresen megvizsgálva kija-
vítják a meghibásodásokat, illetve 
a kert végében felnőtt gazos, cser-
jés részeket rendszeresen karban-
tartva megakadályozzák, hogy vad-
rejtő sűrűk alakuljanak ki. Jelentős 
vadvisszatartó erő lehet, ha a ker-
tek végében kialakított komposztá-
ló dombokat tudatosabban kezelik, 
illetve időről, időre gondoskodnak a 
zöldhulladék elszállításáról, annak 
felhalmozása helyett. 

Az önkormányzat és a vadászat-
ra jogosult a jogszabályi kereteken 
belül minden lehetséges eszközzel 
fellép a belterületen megjelenő vad 
visszaszorítása érdekében, azon-
ban kérjük a lakosságot, hogy a bel-
területen megjelenő, vagy már ott 
élő vadat ne etessék, ne szoktas-
sák magukhoz, mert ezzel csak fo-
kozzák a vad jelenlétét a belterüle-
ten, ami újabb és újabb bejelentése-
ket eredményez. 

Végezetül fontos megjegyezni, 
hogy a belterületen, a vad által oko-
zott kár megtérítésének ügyében a 
károsult a Ptk. szabályai szerint for-
dulhat bírósághoz, azonban sokkal 
célravezetőbb, ha környezetünkben 
olyan intézkedéseket teszünk, mely-
lyel visszaszoríthatjuk a belterületi 
vadállomány életterét.
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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! -

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

„B” Vadas mártás főtt hússal, makarónival

04.19. Csütörtök Burgonyaleves
„A” Rizses hús céklával
„B” Bolognai spagetti

04.20. Péntek Tojásos rántott leves
„A” Brassói apró-pecsenye , savanyúság

„B” Rakott karfi ol

04.21 Szombat Paradicsomos káposzta
Pogácsa

04.23. Hétfő Daragaluskaleves
„A” Sertéspörkölt tökfőzelékkel

„B” Csilis bab párolt rizzsel

04.24. Kedd Kertészleves
„A” Zöldborsós apró-hús párolt rizzsel

„B” Csülökpörkölt főtt burgonyával

04.25. Szerda Brokkoli krémleves
„A” Natúr halfilé párolt zöldséggel,

sült burgonyával
„B” Sült csirkecomb zöldséges rizzsel

04.26. Csütörtök Csontleves
„A” Eszterházi tokány bulgurral
„B” Gombapaprikás galuskával

04.27. Péntek Nyírségi gombócleves
Pozsonyi kocka

04.30. Hétfő ZÁRVA

05.01. Kedd ZÁRVA

05.02. Szerda Karalábéleves
„A” Mexikói tokány párolt rizzsel

„B” Tarhonyás hús savanyúsággal

05.03. Csütörtök Tarhonyaleves
„A” Pulyka-apró hús fi nomfőzelékkel
„B” Paradicsomos húsos káposzta

05.04. Péntek Palócleves
Darás-tészta, gyümölcs

05.07. Hétfő Gombaleves
„A” Rakott brokkoli

„B” Olaszos rakott tészta

05.08. Kedd Zellerleves
„A” Vagdalt szelet burgonyafőzelékkel

„B” Bakonyi apró hús tésztakörettel

05.09. Szerda Gyümölcsleves
„A” Rántott halfi lé párolt rizzsel, sajtszósszal

„B” Fokhagymás szelet sült burgonyával, savanyúsággal

05.10. Csütörtök Karfi olleves
„A” Csikóstokány bulgurral

„B” Paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával

05.11. Péntek Pulykaraguleves
Túrótöltelékes gombóc, gyümölcs

05.14. Hétfő Zöldbableves
„A” Tejszínes-gombás csirkemell orsótésztával

„B” Chilis bab párolt rizzsel

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

„B” Sajtos gnocchi

05.16. Szerda Fokhagymakrémleves
„A” Sült csirkecomb kukoricás rizzsel, salátával

„B” Natúr szelet pirított gombával, burgonyapürével

750 Ft

Döntse el, ki legyen az év legjobb háziorvosa! 
Május 10-ig még Ön is be-

küldheti történetét, hiszen ad-
dig tart „ Az év praxisa a Kár-
pát -medencében” pályázat  a 
magyarországi és a határon túli 
magyar háziorvosok, illetve az 
őket ajánló pácienseik számára. 
A pályázat meghirdetője  az Em-
beri Erőforrások Minisztériumá-
nak Egészségügyi Államtitkár-

sága. A betegek idén  nyolcadik 
alkalommal küldhetik be törté-
neteiket háziorvosukról a www.
evpraxisa.hu portál ajánló olda-
lára, http://www.evpraxisa.hu/
ajanl hiszen  a pályázat  a közre, 
a betegre bízza annak eldönté-
sét, hogy  kit tart a legjobbnak.  

Egy-egy életmentő, vagy ép-
pen hétköznapi  történet meg-

írásával és elküldésével a páci-
ensek mellett, polgármesteri hi-
vatalok, idős otthonok, iskolák, 
könyvtárak, de plébániák, szak-
mai és civil szervezetek , szer-
kesztőségek is  ajánlhatják há-
ziorvosukat május 10-ig itthon-
ról, de Erdélyből, a Felvidékről, 
Kárpátaljáról és a Vajdaságból 
is!
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25 éves a FONYTON-cégcsoport
„25 év az elektronika szolgá-

latában” - az egykori FONYTON 
Kft. keretén belül. Az előzmé-
nyek 1988-ban kezdődtek a Hír-
adástechnika Szövetkezet fo-
nyódi telephelyén monitorok, 
kábel TV-fejállomás egysé-
gek, Pal-Secam pattern gene-
rátorok, kamera- és videó sze-
lektorok, mérőkonverterek, 
TI-számológépek és egyéb fi-
nommechanikai, illetve híradás-
technikai termékek gyártásával, 
a jelenlegi, azóta többször kor-
szerűsített üzemben.

A FONYTON előélete valójá-
ban 1991 őszén aláírt PHILIPS-
Híradástechnika Rt. alapszerző-
dés keretében videófej-meghaj-
tómotor állórészének gyártásá-
val vette kezdetét. 1992 tava-
szán CD-applikációk (CD-meg-
hajtó- és betöltő egységek) ösz-
szeszerelésével kezdetét vette a 

professzionális CD-gyártás kul-
túra. A gazdaságosan működő 
fonyódi PHILIPS-üzletág kibon-
takoztatása és felfejlesztése ér-
dekében a HT Rt. 1993. március 
1-jével megalapította az egysze-
mélyes FONYTON Kft-t.

Az ezt követő évek számos 
változást, fejlődést, fejlesztést 
és profilváltást hoztak a cég-
csoport életében. (A teljes be-
számolót elolvashatják a www.
fonyod.hu oldalon. szerk.)

Most már az egykori FONYTON 
telephelyén cms működik kb. 
250 fővel, természetesen jogi 
személyként még a FONY-SAT 
Kft. is, amíg az üzleti érdekek 
azt kívánják.

Az elmúlt 25 év üzleti hullámzá-
sait tekintve szerénységgel meg-
állapíthatjuk, hogy a sok-sok ne-
héz időszak, hatalmas kihívá-
sok, kockázatok ellenére sikerült 

pályára állítani az utód-cégeket, 
mind a cms electronics hungary 
Kft., mind a DATALOGIC Hungary 
Kft. stabil, állandóan fejlődő/nö-
vekvő vállalkozásai a környéknek. 
E két nagy cég 250-250 fős állo-
mányi létszámhoz még hozzáad-
juk a PHT-nél foglalkoztatott, kö-
zel 100 főt, akkor büszkén vállal-
hatjuk, hogy az egykori FONYTON 
érdekeltségei kb. 600 fő megélhe-
tését biztosítják a régióban.

 Lukács Sándor
 ügyvezető igazgató/
 cégvezető
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Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Kulturális Központ

FONYÓDI
PROGRAMOK

Április 19-től május 20-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Április 19. csütörtök

18 óra

Április 20., péntek
10 óra

Április 24., kedd
17 óra

Április 25., szerda
18 óra

Április 27. péntek
18 óra

Április 28. szombat
13 óra

Április 28. szombat 
16 óra

Április 28. szombat 
18 óra

Május 5., szombat
16 óra

Május 9., szerda
10 óra

Május 11., péntek 
16 óra

Május 12. szombat 
15 óra

Május 19-20., szombat, 
vasárnap; 10 óra

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Fonyódi kaszinó: Petőfi  Sándor- A szőlőszem versszínházi mo-
nodráma, Turek Miklós  előadása Petőfi  Sándor életéről és költé-

szetéről. Felnőtt belépő: 1000.- forint/ fő; Diákoknak: 500.- forint/fő

Gyermekszínház - Mentsük meg a jövőt! (bérletes előadás)

Bodrogi Gyula színművész közönségtalálkozója

Pósa L. J. Buba és Pósa Ede kiállításának megnyitója

Anyák napjára készülve - kézműves délután

Fonyódi Betyárok Néptánc Estje

Fonyódi élményeim fotókiállítás

Gyermekszínház - Magrabló - óriásbábos zenés előadás

Madárgyűrűzés

Baricz Kati: Örökség című kiállításának záróeseménye 

XV. Országos Feng Shui Találkozó

Ökumenikus Kulturális Est: Mészáros Szabolcs előadása
a Teremtett Világ Rendje címmel

Gunagriha - Dr. Fülöp Sándor  előadása
Szervező: Alapvető Emberi Értékek Alapítvány

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

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Mátyás Király Gimnázium

Múzeum

Múzeum

Múzeum
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Varázslat Szépségszalon - legújabb szolgáltatásaim szalonomba
Szeretnél nagyon gyorsan változtatni az életed bármely területén ezt, ezeket a módszereket neked találták ki.

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 
• 2018. április 15. vasárnap 9:30 istentisztelet
• 2018. május 5. vasárnap 9:30 úrvacsorás isten-
tisztelet
• 2018. május 20. Pünkösdvasárnap 9:30 úrva-
csorás istentisztelet
a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóra
• 2018. április 18-án, szerdán 16 órakor  Schmidt 
Jánoséknál (Temető u. 44.)       

Ökumenikus Kulturális Estek 
ISMÉT A MÚZEUMBAN

• 2018.  április 24. kedd  17 óra     
Mészáros Szabolcs  előadása -

a Teremtett Világ Rendje      
(református testvéreink szervezésében)

Református Istentiszteletek
rendje

Alkalmaink: 
• Április 8. 11. óra hagyományos istentisztelet a 
templomban
• 16.00 Nyitott istentisztelet dicsőítéssel FOKI
• Április 15 és 22. 11. óra hagyományos 
istentiszelet, templom
• Április 29. úrvacsorás istentisztelet és kereszte-
lő a templomban
• Május 6. 11. óra családi istentisztelet
• Május 13. 11. óra hagyományos istentisztelet
• Május 20. Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet a 
templomban
• Május 21. Gyülekezeti Lakoma és szabadtéri is-
tentisztelet 11 órától a Bélatelepi strandon, rossz 
idő esetén a helyszín megváltozik.
Biblia órák: április 12., 19., 26. és május 3., 10. 
17,30- 19.00 a FOKI-ban
Konfi rmációs oktatás: április 7-én és 21-én,május 
5-én és 19-én 11 órától a FOKIban

Honlapunk: vizmellettifa.org

Gyors változást szeretnél, de 
nem tudod hogyan?

Változás önmagadban, a vi-
lágodban, a kapcsolataidban, 
pénzügyeidben társkapcsolatod-
ban? Változást minden életterü-
leteden? Egyszerűen csak sze-
retnél boldog,kiegyensúlyozott 
,tudatos éber, békés, felsza-
badult, nyugodt lenni? A világ-
ban nem találod a helyed? Gye-
re el szépségszalonomba, ta-
pasztald meg ezeket az Ac-
cess Consciousness egyedül 
álló módszereit, amelyek köny-
nyedén, feloldjáka korlátokat, 
átvett mintákat, hiedelmeket. 
(Access Bars, Access Energeti-
kai testkezelések) Olyan eszkö-
zöket és kérdéseket kínál szá-
modra, amelyekkel a megváltoz-
tathatatlannak hitt dolgainkat is 
megváltoztathatjuk és olyan tu-
datosságra tehetsz szert amivel 
olyan életet teremthetsz magad-
nak amire mindig is igazán vágy-
tál. Ez a rendszer megengedés-

ből működik és semmitnem ítél 
meg. Így végül lehetőséged nyí-
lik megélni azt a csodát aki való-
jában vagy. TE magad vagy!!

Új szolgáltatásom még a Me-
tamorf Masszázs. Ez a masz-
százs egy mechanikus úton vég-
zett, testrészt érő behatás, ami 
gyógyító szándékú és hatású.Al-
kalmazása során a kezelt sze-
mély mély, megváltoztatott tu-
datállapotba kerül, mely élmény 
szinten a magzati korba viszi őt 
vissza. E megváltozott tudatál-
lapotban az érintések hatásá-
ra elinduló energia, a jelent és 
a múltatösszekötve, utat nyit a 
páciens problémáinak múltbé-
li eseményeihez, melyek feldol-
gozódnak és megszűnnek nyo-
masztó teherként tovább létez-
ni.

Szín-Stílus-Forma elemzés-
sel is foglakozom, Johannes It-
ten színelmélete alapján színes 
kendőkkel meg állapítjuk ki mi-
lyen színcsoporthoz tartozik. 

Így kapva új saját színkategóriá-
jához a megfelelő frizurát.

Várok mindenkit szeretettel !

Ilia Gabriella
Tel1.:06703106233
Tel2.: 06308603608

Cím: Fonyód, Szent István u.27. 
(rendelő felsőparkolója)

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Múzeum
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De miért pont a református hittant?

FONYÓDI  XV. ORSZÁGOS  FENG SHUI  ÉS EZOTERIKUS TALÁLKOZÓ
Május 19.

10.00  MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐ
10.15 Szilvásy Judit: Mit hoz a 2018-as év feng 
shuija?
10.45 dr. Taraczközi István: A három nővér.     
11.15  dr. Miskó József: Mit tettem az egészségemért?                                                                                                                                            
11.45  ENRICÓ hegedűművész koncertje: 
           „A szeretet hangja”

EBÉDSZÜNET                              
14.00 dr. Fajcsak Zsuzsanna: Vízkristályok a belső 
feng shuidért.    
14.30  Répási Ákos: Karotinoidok hatása életünkre. 
15.00  Józsa Klára: A generációs mintázatok hatása                                                               
15.30  Bence - Marosi: Feng shui és radiesztézia
16.00  VERESS ÁBEL: zongora
16.10  Sas Ágnes: Kapcsolataink tükrében
16.40  Pállay K.Szilvia:  Kristálygyerekek emlékei.
17.10  Ölbei Emilia: Élj 100 évig Valentussal!
18.00  SAS JÓZSEF színművész, humorista, rendező    
közönségtalálkozója  
           ANTAL JÁNOS: zongora
Ebéd: 1000.- Ft/fő  
Szállás:3500-4000 Ft/fő  Tel: 70-6228803, 30-
9587617
Ebéd és asztal foglalását kérem jelezze a 06-30-
9571 526 telefonon, vagy  fengshuigaleria@t-online.
hu e-mail-en.

Május 20.
  9.00  dr Kovátsiné B. Piroska: A feng shui és én. 
  9.30  Bézsenyi Ildikó: Tudatos szülők és gyerekek.
10.00  Elek Ildikó: Mi van ezzel a gyerekkel?                                      
10.30  KEMÉNY ZSOMBOR: zongora
10.40  Völcsei Judit: Testi-lelki függőségek csapdái.
11.10  dr Fauszt Terézia: Alvászavarok és feng shui.
11.40  KÖVI  SZABOLCS fuvolista, zeneszerző               
           koncertje
                              EBÉDSZÜNET  
13.30 Bakó Csilla: Az egészség alfája és omegája.
14.00 Pető Gyöngyi: A lélek kapujában (Access Bars)
14.30 dr. Baka Oszkár: Feng shui az  eü.nevelésben.
15.00 dr. Szenczy Barbara: Hogyan változtatta meg a 
feng shui az életemet?
15.30 Karap Zsuzsanna: A feng shui a boldogsághoz 
vezető út vándorbotja
16.00 BALÁZS GERGELY hegedűművész koncertje
          „A lélekhegedű különleges hangszínei”

BÜFÉ, TERMÉKBEMUTATÓ ÉS VÁSÁR,
SZOLGÁLTATÁSOK

(aurafotózás, jóslás, számmisztika, állapotfelméré-
sek, ingyenes masszázs, grafológia, grafo-pszicho-
morbo analízis, stb.)

BELÉPÉS DÍJTALAN!

…teszik fel évek óta többen a kér-
dést itt, ezen a településen is. 

A válasz egyszerű: Aki a hittant 
választja, az az életet választja.

A Fonyód-Balatonfenyvesi refor-
mátus gyülekezet 5. éve végzi a kör-
nyék óvodáiban és iskoláiban egyik 
legfontosabb missziói feladatát, a 
hitoktatást. Évről évre egyre többen 
csatlakoznak hozzánk, mára már kö-
zel 70 gyerek jár minden héten refor-
mátus hittanra, ahol megismerheti a 
Biblia tanítását, Isten szeretetét. Ha 
ezt nem ismeri meg, nem is tudhat-
ja, hogy léteznek.

Arra bátorítunk most, add meg 
gyermekednek a lehetőséget, hogy 
a hittanórák során megismerkedhes-
sen keresztyén ünnepeink gyökerei-
vel, alapvető emberi értékekkel, tisz-

tességgel, becsülettel, hűséggel, sze-
retettel, megbocsátással. Várjuk az 
ovisokat, kisiskolásokat, kamaszo-
dókat. Várjuk a hittel élőket, a még 
keresőket és a kétkedőket is. Bárki je-
lentkezhet, nem kell hozzá reformá-
tusnak vagy megkereszteltnek lenni. 

Ha döntöttél, akkor kövesd az 
alábbi lépéseket:

• Ha ovis lesz jövőre gyermeked, 
jelezd az 1. szülői értekezleten, hogy 
szeretnétek csatlakozni a reformá-
tus ovis hittanhoz. Minden óvodába 
szeptemberben kikerülnek a jelentke-
zési lapok!

• Ha 1. osztályos lesz jövőre gyer-
meked jelezd beiratkozáskor április-
ban, hogy a református hittant vá-
lasztjátok, ehhez egy hivatalos je-
lentkezési lapot kell majd kitöltene-

tek, ahol az erkölcstan- és a feleke-
zeti hittanok, azon belül is a reformá-
tus hittan közül lehet választani!

• Ha bármelyik másik évfolyamon 
szeretnél csatlakozni a református 
hittanhoz, megteheted ezt május 20-
ig egy hivatalos jelentkezési lapon 
az iskolában, akkor is, ha már vala-
milyen módon nyilatkoztattak titeket, 
vagy a gyermeket!

Ha van még kérdésed, keress 
bennünket!

 Halász Noémi
 református lelkipásztor
 06-30-491-7241
 halasz.lelkesz@gmail.com

Bővebb információ a
www.fonyod.hu weboldalon

olvasható.
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Pintyőke fesztivál
„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása!” (Morus Tamás)

Március a tavasz kezdete. Klu-
bunknak is nagyon szépen kezdő-
dött. Márciusi taggyűlésün-
ket Polgármester Úr tisztel-
te meg, mégpedig azon ok-
ból, hogy egy meghívót ho-
zott a számunkra.

Meghívót a március 15-i 
ünnepségre, ahol a város díjait ad-
ják át a kitüntetetteknek. Részünk-
re a „VÁROS POLGÁRAIÉRT” díj ke-

2018. március 24-én Nagykani-
zsán került megrendezésre a 19. 
Pintyőke Fesztivál. A Fonyódi Óvo-
da Eszterlánc néptánccsoport-
ja harmadik alkalommal vett részt 
az egész napos rendezvényen a 
Kiskanizsai Általános Iskola tor-
natermében, ahol a térség óvodái 
a tanév során néptáncban és népi 

LIONS hírek

Húsvéti nyuszi simogatás 

rül átadásra, melyet kis csaptunk át 
is vett. Köszönet az előterjesztők-

nek és a Képviselő testület-
nek, hogy megszavazták. 
Köszönet a támogatóink-
nak, hogy a város polgára-
iért tudunk, és tudjunk dol-
gozni.

Kérelmek is érkeztek. Ismét 
szemüveget kérnek Ordacsehi-
be, iskolai osztálypénz hátra-

lék rendezése, temetési segély, 
Balatonfenyvesre hét gyermekes 
anyuka kér segítséget, egy test-
vérpárnak az étkezési térítési díjá-
nak további fi zetését kérik. Számí-
tástechnikai eszközöket vásárol-
tunk az Általános iskolának. Remél-
jük, hogy a következő számban be 
is tudjuk mutatni, ha megérkeznek 
a fotók róla.

    Fábián Lászlóné

gyermekjátékokban elsajátított jár-
tasságukról tettek tanúbizonysá-
got.

 A nagycsoportos óvodásaink-
ból álló 15 fős csoport a „Mi is 
azért farsangolunk” című somogyi  
gyermekjátékok koreográfi ája, és a 
fellépőruhák adta csoportmegjele-
nése is a szakmai átgondoltságot 
és profi zmust tükrözte.

A gyermekek széles mosollyal, jó-
kedvvel énekeltek és táncoltak so-
mogyi kanásznadrágban és ingben, 
kékfestő népviseletben. A műsor-
számok végén pedig somogyi las-
sú – és friss csárdás, ugrós táncok 
alaplépéseivel örvendeztették meg 
és csaltak könnyet az őket szép lét-

Évek óta hagyomány már, 
hogy Zákányból, élő nyulak ér-
keznek a fonyódi óvodába Hús-
vét idején. Egy óvodás 
kisfiú, Gál Dávid nagypa-
pája, Gál Lajos hozta el a 
gyerekeknek, hogy meg-
nézhessék, megsimogat-
hassák őket. A bölcsődé-
sekkel mi is átmentünk, 
hogy megnézzük a nyu-
szikat, ahol az óvodások 
örömteli zsivaja fogadott 
minket. A mai gyermekek 
számára ritkán látott ál-
latokat nagy érdeklődés-

számban elkísérő szülők, nagyszü-
lők, testvérek és óvónők szemébe.

Hálával és tisztelettel köszönöm 
a szülők nevében a gyermekeket 
ez évben is felkészítő Madarászné 
Proity Marianna és Molnár Andrea 
óvodapedagógusok lelkiismeretes 
munkáját, akik a felkészülés során 
bőkezűen adakoztak gyermekeink-
nek a néptánc, népdalok, népi játé-
kok és hagyományőrzés iránti elkö-
telezett tiszteletükből és szerete-
tükből egyaránt. Végül, de nem utol-
só sorban hálásan köszönjük, hogy 
az intézmény támogatja és biztosít-
ja az értékek megőrzését gyerme-
keink számára!

        Jakabfi -Vincze Tímea

sel fogadták. Volt köztük fehér 
és tarka, kicsi és nagy nyúl is, 
valamelyik sárgarépát ropogta-

tott. A kicsik nagyon élvezték, 
hogy meg lehetett fogni a bun-
dájukat, meg tudták őket simo-

gatni, de volt, aki csak fi-
gyelte az állatokat. 

Miután megnéztük 
őket, a bölcsisek nagy 
örömmel meséltek róluk, 
sőt a bölcsődében apró 
meglepetést is találtak, 
amit a Húsvéti Nyuszi 
hagyott nekik.

Czink-Pécsi Melinda
Kisgyermeknevelő
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A Szociális Központ hírei

Az óvodáskorú gyermekek tanulása - Víz
világnapja a fonyódi óvodában!

A napsütéses jó idő ugyan so-
káig késlekedett, a Szociális Köz-
pontban időseink jóvoltából már 
beköszöntött a tavasz, hiszen 
sok-sok színes dekoráció és hús-
véti dísz készült általuk, melyek 
már kihelyezésre kerültek az in-
tézmény számos helyiségében. 

Nőnap alkalmából a Polgár-
mester Úr személyesen köszön-
tötte időseinket és dolgozóinkat 
egyaránt, így a hölgyek jeles nap-
ja nem maradt ünneplés nélkül. 
Még egy ünnepi ebéd is belefért 
a napba a Zöldkert étteremben. 
A Polgármester Úr azonban nem 
csupán nőnap alkalmából látogat-
ta meg időseinket, hanem a már 
megszokott délutáni beszélge-

Intézményünkben hosszú évek 
óta szakmai munkaközösség mű-
ködik.

Minden tanévben három alka-
lommal a gyermekeket érintő té-
mát dolgozunk fel bemutató fog-
lalkozás keretében.

Ebben a tanévben az óvodásko-
rú gyermekek tanulásának sajá-
tosságait elemeztük.

Az utóbbi foglalkozás a „Na-
pocska csoport”-ban volt, ahol 
egy mese feldolgozásával a gye-
rekek sokféle fejlesztési lehetősé-
gét láthattuk.

Újszerű volt a mese választás. 
Egy kisfiú álmában kalóz volt és 
a kincshez vezető úton sokféle 
akadályt kellett legyőznie. Az aka-
dályban pedig játékos feladatok 
voltak, amit meg kellett oldaniuk 
a gyermekeknek.

Kiváló lehetőségek adódtak ér-
telmi, érzelmi akarati tényezők 
fejlesztésére különböző játékos 
helyzetekben.

A kis tengerészek tovább foly-

tésre is eljött hozzánk, így az idő-
sek ismét együtt tölthettek vele 
néhány kellemes órát. Köszönjük 
Polgármester Úrnak, hogy mindig 
tud ránk időt szánni!

Amint az igazi tavaszi jó idő 

megérkezik, olyan programokat 
is tervezünk időseinknek, me-
lyek lehetőséget nyújtanak arra, 
hogy a szabadban töltsenek né-
hány órát, így például nemsoká-
ra szeretnénk elmenni egy közös 
kirándulásra. A szokásos intéz-
ményi napirendbe pedig egy új 
programot szeretnénk bevezetni, 
mégpedig a közös sütést-főzést, 
melyre legalább havonta egyszer 
szeretnénk sort keríteni.

Sajnos azonban nem csak jó hí-
rekkel tudunk szolgálni. Antal Ist-
ván, időseink csoportjának oszlo-
pos tagja, 91 éves korában elhunyt. 
Ezúton is szeretnénk őszinte rész-
vétünket kifejezni családjának. Pis-
ta bácsi, nyugodjék békében!

tatták útjukat, most már az óvo-
da összes gyermekével együtt. El-
értek ahhoz a szigethez hol éppen 
a „Víz világnapját” tartották. Nagy 
odafigyeléssel készítették mun-
káikat. Festettek, rajzoltak, hajto-
gattak, vágtak mindaddig amíg el-
készültek a remekművek.

Számtalan vitorlás hajó, palack-
posta, Noé bárkája, akvárium, vízi 
állatok, halak, bál-
nák, rákok, kacsák 
teremtődtek a kitar-
tó munka során.

A tevékenykedés 
közben képzeletben 
ismét ott lehettek, 
ahol éppen elindul 
egy gőzhajó felfe-
dezni a kincses szi-
getet.

Talán a hullá-
mok moraját is hal-
lották, ami azt súg-
ta nekik: „Vigyázza-
tok rám mert érte-
tek vagyok!”

A víz világnapja alkalmából ké-
szült gyermekmunkák tükrözik a 
kicsik vízhez kapcsolódó ismere-
teit.

Szeretnénk, hogy neveltjeink to-
vább vigyék az üzenetet a víz ér-
ték becsüljük meg, mert életünk 
nélkülözhetetlen eleme!

  Méreg Sándorné
  Óvodapedagógus



16

2018. április

30 éves a Harmónia Nyugdíjas Klub

Fonyód vetélkedő

A Nők a Balatonért Egyesület Fonyódi csoportja 
megünnepelte a Víz Világnapját

A 2018. évi Víz Világnap nem-
zetközi szlogenje a „Védd termé-
szetesen!”. Árvizek, aszályok, víz-
szennyezés -- mind károsítják a 
növényzetet, a talajt, a folyókat, 
a tavakat, ellenük kell fölvenni vi-
lágméretekben a küzdelmet. A 
Balatonnál a problémák mások: a 
természetes partszakaszok jelen-
tős csökkentése, a meder iszapo-
sodása, új inváziós fajok megjele-
nése a tóban és a parton -- ezek 
voltak a NABE fő témái az idei vi-
lágnapon. 

A Nők a Balatonért Egyesü-
let Fonyódi csoportja a hagyo-
mányokhoz híven, rajzversennyel 
és a Balaton megkoszorúzásával 
ünnepelte az idei Víz világnapot 

Minden tavasszal rendeznek is-
kolánkban egy vetélkedőt Fonyód-
ról, az itteni híres emberekről. 

Mi is jelentkeztünk a versenyre. 
Egy csapattársunknál készültünk. 
Írtunk egy csatakiáltást, megta-
nultunk sok mindent, menetleve-
let, kitűzőket és zászlót készítet-
tünk. 

A vetélkedő napján a csapatok 

Egyedülélők Klubja néven in-
dult, majd később megváltozott, 
mert közben jöttek házaspárok 
is. A Harmónia Nyugdíjas Klub 

március 25-én, vasárnap. A Kultu-
rális Központban családias prog-
ramot szerveztünk, a kicsiket és a 
nagyokat is vártuk. 

A fonyódi Palonai Magyar Bá-
lint Általános Iskola tanulóinak 
szervezett rajzversenyen a gyere-
kek rajzaikon mutatták be, hogy 
mit jelent nekik a tó.

A győztesek:
1.osztály: l.  Beliczky Nóra, 2. 

Muskó Zoya, 3. Milder Emma.
3.osztály: l. Lelkes Fanni, 2. 

Kardos Levente, 3. Varga Sámuel.
4.osztály: l. Soltész Florina, 2. 

Gyurákovits Kira, 3. Bognár Balázs.
Váradi Marcell 6. osztályos ta-

nuló csodaszép filmet készített 
az ünnepre. Az „Ébredő Balaton” a 

youtube-on is megtekinthető.
Felnőttek és gyerekek együtt 

készítettek ágakból és virágokból 
koszorúkat és kis csónakokat. Le-
sétáltunk a strandra, és vízre bo-
csátottuk őket, az ünnepi prog-
ram befejezéseként.
 Hajósy Adrienne
 Nők a Balatonért
           Egyesület Fonyódi csoport

az iskolában gyülekeztek, tele volt 
az aula.  A megnyitó után kaptunk 
egy térképet és útbaigazítást, ami 
nagyon sokat segített az utunk so-
rán. Eleinte izgultunk, de ez szép 
lassan elmúlt. Hét állomást jár-
tunk végig, ahol Fonyódhoz köthe-
tő személyek, híres emberek éle-
téről szóló feladatokat oldottunk 
meg. A mi kedvenc állomásunk a 

Fácánosban volt, itt mocsárjárást 
és célba dobást játszottunk. Na-
gyon jól éreztük magunkat.

Sajnos az eredményhirdetés 
csak a tavaszi szünet után várha-
tó. Addig is reménykedünk, hogy 
jó eredményt értünk el. 

  Kovács Lilianna,
  Zsiborács Anna

harminc éve 25-30 taggal büsz-
kélkedik, ez idő alatt 4 klubta-
gunknak ünnepeltük a 90. szüle-
tésnapját. 

Nagyon gazdag, élmé-
nyekkel teli 30 évet tud-
hatunk magunk mögött, 
amire büszke vagyok a 
mai napig, mert össze-
tartó a „csapat”. A klub-
délutánon alig kapok 10 
percet a programok is-
mertetésére... 

30 éve minden klub-

délutánon az adott ünnepekhez 
kapcsolódó műsorokat adjuk elő, 
verseket, éneket, elbeszéléseket. 
Karácsonyt, Húsvétot, Nőnapot, 
Nemzeti Ünnepeket mind megün-
nepeljük együtt, kirándulásokat 
szervezünk.

Most Arany János év van, ver-
seket mondunk, részt veszünk 
szinte minden városi ünnepélyen, 
hiszen a Város is sokat ad az idő-
seknek. 

 Pamuki Józsefné
 klubvezető
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Újra a döntőben

Negyedik és hatodik hely a Szép magyar beszéd 
versenyen

A Palonai Magyar Bálint Álta-
lános Iskola három fős csapa-
ta, a több éven át tartó sikerso-
rozathoz híven, ismét a döntő-
be küzdötte magát az Országos 
Technika Versenyen. 2018. már-
cius 28-án három hetedikes ta-
nuló, Bognár Máté, Fekete Lőrinc 
és Paczolai Bence Máté a kapos-
vári megyei fordulón vívta ki ma-
gának azt a jogot, hogy május vé-
gén Debrecenben Somogy megyét 
és természetesen kis városunkat 
képviselve részt vegyen az orszá-
gos versenyen. A verseny nem 
csak technika tantárgyi tudást kí-
ván, hanem a technikai ismere-
tek mellet a csapattagoktól elvár-
ja, hogy otthonosan mozogjanak 

A Bacsák György Szakiskola ta-
nulói 2018.február 22-én a Szép 
Magyar Beszéd verseny megyei 
fordulóján vettek részt.

A megmérettetés házigazdája a 
Kaposvári SZC Eötvös Lóránd Mű-
szaki Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskola és Kollégiuma volt.

A rangos megyei versenyen Me-

a kémia, fizika, technika- és tudo-
mánytörténetben is. Az elméleti 
tudás azonban csupán alapköve-
telmény a versenyen. Mindezt al-
kalmazniuk kell egy technikai mo-
dell elkészíté-
se során, ahol a 
pontos és esz-
tétikus mun-
ka mellett an-
nak működteté-
sét is értékelik. 
A megyei verse-
nyen valameny-
nyi diák közül 
egyéniben Bog-
nár Máté elmé-
leti tesztje lett 
a legjobb.

Ezúton szeretném megköszön-
ni Paczolai Bence szüleinek a se-
gítséget.

  Váradi Gyula
  felkészítő tanár

A csapat tagjai balról-jobbra: Paczolai Bence Máté, 
Fekete Lőrinc, Bognár Máté

gyeri Ádám 9.D osztályos tanu-
ló a 4. helyet (felkészítője:Varga 
Yvette), Csizmadia Bence 12.D 
osztályos tanuló (felkészítője: 
Grüblné Krekovics Gabriella) a 6. 
helyezést érte el.

Gratulálunk a diákoknak és fel-
készítő tanáraiknak!

Erdőkertesen töltöttünk egy tar-
talmas délutánt és estét. Dr. Pász-
tor László polgármester kedvesen 
fogadott bennünket, majd  virtu-
ális sétán bemutatta a községet. 
Mesélt a múltról, a jelenről, az ön-
kormányzati munka nehézségeiről 
és szépségeiről. Ezt követően igazi 
sétán megcsodáltuk a három gyö-

Márciusi eseményeink
nyörű templomot:  a katolikust, az 
evangélikust és a reformá-
tust, mindegyiknek meg-
hallgattuk a történetét. 
A  Faluházba visszatérve 
megkezdődött Juhos Nán-
dor fotóművész  tavaszi 
képeinek kiállítás – megnyitója. Kö-
szöntő beszédében a polgármester 
úr olyan szeretettel beszélt a somo-
gyi emberekről, a somogyi táj szép-
ségeiről, hogy mindannyiunk szívét 
melegség járta át. Személyes kötő-
dése van Somogyhoz, hisz tehetsé-
ges kisfi ával Apagyi Mária zongora-
tanárnő  foglalkozik. A színvonalas 

műsorban somogyi dalok is elhang-
zottak, de legnagyobb si-
kere Pásztor Mátyás zon-
gorajátékának volt. 

Részt vettünk a Fo-
nyódi Múzeum által ren-
dezett megható Velics-

szimpóziumon, majd megtekintet-
tük Baricz Kati – „Örökség” című 
fotókiállítását . 

Végső búcsút vettünk Cseri Pé-
ter volt Öregdiák társunktól, aki az 
egyesület megalakulása óta segí-
tett a munkánkat. Nyugodjon bé-
kében!                                                                                                    
    Németh Julianna
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Bűvösvölgyben a Balaton Kollégium
Budán, a Hűvösvölgy-

ben üzemeltet a Nemzeti Mé-
dia- és Hírközlési Hatóság egy 
„Bűvösvölgy” nevű, mé-diaértést 
oktató központot. Egy elegáns 
villát képzeljenek el a Hűvösvöl-
gyi úton. Nagy előkert. Tágas, 
fiatalosan elegáns, ragyogó-
an tiszta belső terek. A szobák-
ban pedig stúdiók. Kamerákkal, 
mikrofonokkal, mikroportokkal, 
számítógépekkel, vágószoftve-
rekkel stb.-vel. A cél ugyanis ez: 
médiaértést oktatni a gyerekek-
nek, gyakorlaton keresztül.

Hogy’ kerültünk ide? Pályáz-
ni kellett. (Köszönet Iván bácsi-
nak a csüggesztő papírmunká-
val folytatott hősies küzdele-
mért.)

Aztán Bűvösvölgyből küldtek 
nekünk az interneten felkészítő 
órákat, kisfilmekkel. (Köszönet 
János bácsinak és Mária néni-
nek a csüggedt diáksággal foly-
tatott hősies küzdelemért.) A 
felkészítő foglalkozások mind-
egyikének valamilyen médiama-
nipuláció volt a témája. Hogyan 
vesznek minket rá a reklámok 
a fogyasztásra? Hogyan tálal-
ják ugyanazt a hírt a különböző 
csatornák másként? Hogyan le-
het a közösségi médián keresz-
tül egymást manipulálni/zaklat-
ni, vagy ez ellen védekezni? Mi-

lyen tömegpszichózist váltott ki 
Orson Welles „Támad a Mars” 
c. rádiójátéka, ami egy igazán 
hatásos manipulációnak bizo-
nyult?

És ennyi előkészület után, 
február 27-én, egy hóeséses 
reggelen megjelent a kol légi -
um előtt egy nagy busz. És vitt 
minket Bűvösvölgybe a me -
sebeli  hóesésben. A vi l lában 
csopor tokra osztottak minket 
(piros,  zöld,  kék,  sárga),  és 
már mehettünk is a stúdiókba. 
Az egyik csopor t f i lmet forga -
tott ;  a másik csevegős rádió -
műsor t csinált ;  a harmadik 
híradózott ;  a negyedik újsá -
got készített.  1 óra foglalko -

zás, aztán csere. Volt ,  akinek 
a „forgás” után reklámkészítés 
jutott.  Greenbox, súgógép, rá -
vetítés,  vágószoftver,  stáblis -
ta,  „csöndet kérünk, forgatás”, 

kül ív,  bel ív.  Forgatókönyv, vá -
gókép, aláfestő zene. Isme -
rős fogalmak, de benne lenni 
a dologban, csinálni  más, mint 
csak hallani róla.

És az ebédszünet után az 
internet veszélyeivel foglalko-
zó előadás mindenkinek. Ta-
lán ez a legfontosabb téma. Mi-
lyen adatokat ne tegyünk ki a 
Facebookra? Mit tegyünk, ha 
hamis Facebook-oldalt kreál-
nak ró-lunk? Mi a sexting? Ho-
gyan kerüljük el? Fáradtan, de 
elégedetten buszoztunk hazáig. 
(A program és az utazás a pá-
lyázatnak köszönhetően ingye-
nesek voltak.)

A következő napon pe-
dig interneten megkaptuk a 
Bűvösvölgy Médiaértés-oktató 
Központtól a kollégistáink ál-
tal készített anyagokat. Kisfil-
meket, rádióműsorokat, híradó-
kat, újságokat, reklámfilmeket. 
Az egyik kollégiumi estén le is 
vetítettük ezeket, így mindenki 
jót derülhetett a többiek ötlete-
in, vagy éppen bakijain.
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APRÓHIRDETÉSEK
Új kerékpárok értékesítése és szervi-
zelése Fonyód – Alsóbélatelep, Vas-
vári Pál u. 15. Tel.: 06-70/562-7522

•••
Jóga foglalkozások Fonyódon az álta-
lános iskolában keddenként 18 órától. 
Érd.: 06-20/385-1890

•••
Különböző méretű hordók és prés ol-
csón eladó! Tel.: 06-30/834-9580

•••
Családi okok miatt ELADÓ Fonyó-
don, szép környezetben lévő, azon-
nal beköltözhető, kertes, négyla-
kásos társasház 1. emeletén 78 

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.

nm-es parkettás, három szobás, 
felújított világos lakás. Új nyílás-
zárókkal hőszigetelt üvegezéssel, 
klímaberendezéssel, új burkolatok-
kal. A tető idén hőszigetelve. A la-
kás tehermentes. 10 nm erkéllyel, 
saját garázzsal, 36 nm tárolóval. 
Irányár: 21,9 millió Forint. Tel.: 06-
20/493-9011

•••
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 tengerpar-
ti ősfás kempingben mindennel 
felszerelt, klimatizált lakókocsik 
és mobilház kiadó. Érdeklődini a 
gradoinyar.webnode.hu webolda-
lon, vagy a 06-20/3434-228-as te-
lefonszámon.

•••
Eladó gardróbszekrény 150x200-as, 
fehér, ikea-s! Tel.: 06-30/927-9385

•••
Kitűnően működő, 10 éves, jelenleg is 
üzemelő olasz, kombi Quadriga gáz-
kazán olcsón eladó! Irányár: 30.000 
Ft. Tel.: 06-30/351-9029
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