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Döntött a Képviselő - testület
Az április 26-i ülés összefoglalója

Fonyód Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete Fonyód Város 
2017. évi közbiztonsági helyzeté-
ről szóló beszámolót, valamint a 
Fonyód vízirendészeti közbiztonsá-
gi helyzetéről szóló beszámolót és 
a Fonyódi Vízirendészeti Rendőr-
őrs 2017. évi tevékenységéről szó-
ló előterjesztést elfogadta.

Pasztusics Ákos mb. kapi-
tányságvezető beszámolója so-
rán hangsúlyozta, 2017. május el-
sején került kinevezésre, de előd-
je, Marics Zsolt első négy hónap-
ja, majd az őt követő időszakban 
is szép eredményeket értek el. A 
bűncselekmények száma csökke-

nő tendenciát mutat országos, me-
gyei és fonyódi szinten is. A re-
gisztrált bűncselekmények száma 
az elmúlt évben 228-ról 144-re, a 
közterületen elkövetett bűncselek-
mények száma 51-ről 49-re, a ki-
emelten kezelt bűncselekmények 
száma 74-ről 59-re, a lopások szá-
ma 60-ról 40-re, a betöréses lopá-
sok száma 21-ről 14-re csökkent. 
Rablás, zsarolás, kifosztás Fonyód 
város területén nem volt. 

Az ülést személyesen tisztelte 
meg Molnár Gábor r. ezredes, So-
mogy Megye új Rendőrfőkapitá-
nya. A főkapitány biztosította a te-
lepülés lakosságát és képviselő-
it, hogy továbbra is igyekeznek jól 

szolgálni, a biztonságot garantálni 
és nem a statisztikáknak dolgozni. 
A nyári időszakban a Balaton parti 
kapitányságok továbbra is számít-
hatnak a személyi állomány kisegí-
tésére („intenzív mélységi segítség-
re”). 

Verb István mb. őrsparancs-
nok elmondta, április elsejével a vi-
harjelzés elindulásával már min-
den vízi rendészeten volt üzemké-
pes hajó. Új program indult a víz-
be fulladások megelőzése céljából, 
a baleset megelőzési program va-
lamennyi Balaton parti településen 
megvalósul, iskolákban, előadások 
keretében hívják fel a figyelmet a 

Balaton veszélyeire és a biztonsági 
szabályok betartására. 

Döntésével Fonyód Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a 
2018. évi lakossági víz- és csator-
naszolgáltatás díjának csökkenté-
sére pályázatot nyújt be a Magyar 
Államkincstár felé.

Az előterjesztés megszavazá-
sával az Önkormányzat pályázatot 
nyújt be a VP6-19.2.1-10-8.1.4.17 
közösségi célú, egészségre neve-
lő, szabadidős és sporteszközök, 
gépek beszerzésére, infrastruktu-
rális fejlesztésére játszótéri esz-
közök beszerzésére, telepítésére 
irányuló tárgykörben, a beruházás 
tervezett helyszíne: Fácános Pa-

lánkvár területe.
Fonyód Város Önkormányza-

ta pályázatot kíván benyújtani a 
BM Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatá-
sa című pályázati felhívás kerete-
in belül az önkormányzati tulajdon-
ban lévő Domb utca egy részének 
felújítására. A teljes pályázati ösz-
szeg maximum bruttó 20.000.000,- 
Ft, melyből a maximum bruttó 
5.000.000.- Ft önerő tartalom a 
2018. évi költségvetési keret ter-
hére kerül biztosításra.

Döntöttek arról is, hogy Fo-
nyód Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete jóváhagyja, a Pi-
accsarnoktól dél, délkeleti irány-
ban lévő un. zöldségpiac terüle-
tén - 1580 m2 felületen - térbur-
kolási munkák elvégzését, mind-
összesen 21.653.543.- Ft + Áfa = 
27.500.000.- Ft összegért.

A képviselő - testület következő 
ülése 2018. május 17-én, csütör-
tökön 14 órától lesz a városháza 
nagytermében. A testületi ülés tel-
jes anyaga megtekinthető a www.
fonyod.hu weboldalon. 

         szerkesztőség

Tisztelt Lakosság!
Tisztelt Érdeklődök! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Fonyód Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2018. júni-
us 23-án (szombaton) délelőtt 
10.00 órakor a Polgármeste-
ri Hivatal Nagytermében (8640 
Fonyód, Fő u. 19.) Üdülőhelyi 
Fórumot tart.

Minden érdeklődő polgárt 
tisztelettel várunk!

          Hidvégi József
  polgármester
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Lemondott alpolgármesteri meg-
bízatásáról Farkas Gábor. Az ápri-
lis 26-án, Képviselő - testületi ülé-

Lemondott Farkas Gábor
sen elhangzott indoklását szó sze-
rint idézve közöljük: 

„Ezúton szeretném bejelenteni, 
hogy a személyemet és családo-
mat folyamatosan érő igaztalan és 
hamis állítások, rágalmazások, vá-
daskodások, melyek a választási 
kampány hevében már odáig jutot-
tak, hogy minden voltam, csak ren-
des ember nem... Voltam én már be-
teg, tolvaj, agymosott, hülye Fide-
szes, ezt én úgy gondolom, hogy a 
saját magam, két kisgyermekem és 
feleségem nyugalma érdekében az 
alpolgármesteri munkámat tovább 

nem tudom ellátni. Ezért lemon-
dok a mai nappal az alpolgármes-
teri megbízatásomról.  Köszönöm 
az eddigi bizalmat és lehetőséget, 
természetesen a ciklusból visszalé-
vő időben maximálisan igyekszem 
minden olyan fonyódi lakost, aki en-
gem 2014-ben kitűntetett szavaza-
tával, képviselni. Köszönöm, hogy 
segítették eddigi munkámat a hiva-
tal dolgozói, intézményvezetői, az 
önkormányzat gazdasági társasá-
gai és kérem, hogy szíveskedjenek 
ezt elfogadni.”

         szerkesztőség

Fejlesztések Fonyódon
A piac fejlesztése kapcsán az 

építkezés látványosabb, felgyor-
sult fázisba érkezett. A csarnok 
nagyon szépen alakul, a mellette 
tervezett új épületek is egyre jobb 
készültségi állapotban vannak. A 
zöldséges piac eddig megszokott 
árusító helyeihez képest már na-
gyobb az igény, amelyet a mosta-
ni fejlesztéssel igyekeznek majd 
kiszolgálni.  Létesül egy közössé-
gi tér is, ami egy új színfoltja lehet 
a városnak. 

Az óvoda fejlesztése négy rész-
ből áll: energetikai fejlesztés, bő-
vítés és konyhafelújítás, emel-
lett önerős beruházásra is sor ke-
rül majd. Jelenleg a tervek össze-
hangolása történik, ezek véglege-
sítése után beadásra kerülnek en-
gedélyeztetésre, aztán következhet 
majd a közbeszerzés kiírása. 

A Fő utca felújítása is több sza-
kaszból áll, az egyik a Fő utca óvo-
da előtti szakaszától a Kisfaludy 
utcáig tart, a másik pedig a Turul 
utca, Kupavezér utca keresztező-
désétől visszafelé 3-400 méteres 
szakasz lesz. 

A Domb utcában tapasztalt 
problémák megoldására is pályá-
zat kínálja a megoldást, legalábbis 
részben. Az önkormányzat beadott 

egy pályázatot a Domb utca útbur-
kolatának felújítására. A pályázat 
része lett volna a vízelvezetés prob-
lémájának kezelése is, de idő köz-
ben felismerték, hogy ezzel nem le-
het várni egy nyertes pályázat lebo-
nyolításáig, ezért a Városüzemelte-
tés a beadott pályázattól függetle-
nül megkezdte a csapadékvíz-elve-
zető rendszer helyreállítását.

Az utak kátyúzását folyama-
tosan végzi a Városüzemeltetés, 
ezen felül pedig a vasútprojekt 
kivitelezőivel egyeztetve, a pro-

jekt kapcsán használt utak, terü-
letek helyreállítása, rendezése is 
folyamatban van. A vasútberuhá-
zás még zajlik, a hátralévő mun-
kálatokat végzik a kivitelezők.

Számtalan magánberuházást 
is tapasztalhatunk szerte a te-
lepülésen: nyaralók, házak, laká-
sok, társasházak felújításának, 
átépítésének, vagy éppen teljesen 

új létesítésének lehetünk szemta-
núi.  Ezeknek köszönhetően körül-
belül 250 új lakás épül Fonyódon.

         szerkesztőség

Épül a piaccsarnok 
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Vegyük észre:
Sulinap a Palonai Magyar Bálint Általános Iskoláért

Minden egy novemberi napon 
kezdődött. Azon a napon, mikor 
szervezni kezdtük a Magyar Bá-
lint Általános Iskoláért Alapít-
vány bálját. A Szülői Munkakö-
zösségi értekezleten felvetődött, 
hogy a bevételt a megszokott tá-
boroztatási támogatások, kitün-

Fonyódon június 2-án, szom-
baton negyedik alkalommal ke-
rül megrendezésre a BÚI  Triatlon, 
mely egyben Ifjúsági EB válogató. 
Az első rajt 10:20-kor kezdődik, az 
utolsó futam résztvevői 14:15-kor 
rajtolnak.

A futamok közötti időszakban a 
lezárt útszakaszok egy részét meg-
nyitjuk, így a rendezvény ideje alatt 
lehetőség nyílik a lezárt útszakasz-
ok mentén lévő lakóházak gépko-
csival történő elhagyására/megkö-
zelítésére.
Szervezőbizottság elérhetőségei: 

info@bui.hu
+36 70/674-74-47

tetések, jutalmak mellett egy 
régi- új célra, az iskola udvará-
nak felújítására is gyűjtsük. Hála 
és köszönet minden támogató-
nak, segítőnek, rekord bevétellel 
zártuk a bált, így elérhetővé vált 
a megálmodott felújítás. Meghir-
dettük a sulinapot május 5-re. 
Nagyon sok szülő, barát jelentke-
zett munkára! Az önkormányzat-
tól kapott palánkok mellé (mű-
füves pálya mellett díszeleg-
nek már szombat óta), faanya-
got, festéket, javításhoz szüksé-
ges eszközöket vásároltunk. Az 
erőnket meghaladó szállításban 

a Fonyódi Vá-
ro s fe j l e s z t é -
si és Város-
ü z e m e l t e t é -
si Nonprofit 
K ö z h a s z n ú 
Kft. segített.  
A Fábián pék-
ség és a Fo-
nyód Konyha 
Nonprofit Kft. 
jóvoltából volt 

pogácsánk bőven, innivalóról a 
Tóti Aqua Kft. gondoskodott. Na-
gyon köszönjük! Ami a legfonto-
sabb az egészben, az összefo-
gás, a tenni akarás, aminek nem 
nyögés (volt néha az is a munká-
ból kifolyólag), hanem gyönyörű-
re festett padok, kerítés, kopja-
fa, és egy kicsínosított, részben 
felújított, új ülőkékkel gyarapí-
tott, kitakarított iskolaporta lett 
a vége. De a közepe is legalább 
ilyen fontos! Többen jöttek, mint 
jelezték! Több mint száz ember 
jó kedvvel, lelkesen dolgozott az 
iskolánkért, a diákjainkért. Meg-
hatóan tanulságos, hogy ilyen 
segítőkész szülők, diákok, párto-
ló barátok támogatták a mellet-
tük maroknyinak tűnő iskolai dol-
gozó fáradozását. Azt gondolom, 
büszkék és hálásak lehetünk, 
hogy ennyi tettre kész ember tá-
mogat bennünket.

Még egyszer, csak így egysze-
rűen: köszönöm szépen, iskolánk 
nevében.

         Makkos CsabaÚj palánkok között futballozhatnak a diákok 

IV. BÚI Triatlon Fonyód
Útlezárással kapcsolatos lakossági tájékoztató

Várunk minden kedves lakost
a rendezvényre!
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Nagy népszerűségnek örvend az új szökőkút
A Dísz tér gazdagodott egy új, 

modern szökőkúttal. Jól illeszke-
dik környezetébe, egy síkban van 
a tér burkolatával, ugyanakkor nö-
veli a komfortérzetet. A kút vízsu-
garai, annak színei extra látványt 
is nyújtanak.

„Ez azért volt fontos, hogy a Dísz 
teret belakjuk. Azzal, hogy meghagy-
tuk a régi szökőkút Zsolnay eleme-
it egy látványos virágágyásnak, tar-
talommal töltöttük meg a területet. 
Az új szökőkút megépítésével pedig 
turisztikai attrakciót, emberi léptékű 
közösségi teret hoztunk létre.”  - nyi-
latkozta Hidvégi József, Fonyód pol-
gármestere.

Összesen két darab 6-os és két 
darab 4-es fúvóka csoportban ke-
rültek elosztásra a látványképek. 
A fúvókákból függőlegesen akár 
2 méter magasságig felszökhet 
a vízsugár. A szökőkút kialakítása 
során ügyeltek arra, hogy formai-
lag kövesse a tér burkolatában ko-

rábban kialakított ívet is.  Szélér-
zékelők biztosítják, hogy erős szél 
esetén reagálva a környezeti hatá-
sokra a kút tovább tudjon üzemel-
ni, de szükség esetén kisebb telje-
sítménnyel. A szélerősség tovább 
erősödése esetén ezek az érzéke-
lők akár le is állíthatják a szivaty-
tyúkat. A felszökő vizek világítá-
sát fúvókánként 1-1 darab RGB 
LED lámpával oldották meg. Ezek 
piros, zöld és kék színű LED izzók-
kal vannak ellátva. Véletlenszerű-
en, egymástól teljesen függetlenül 
váltják színüket, 
ennek köszönhe-
tően a világítás 
folyamatosan vál-
tozó látványt biz-
tosít. A vezérlést 
egy központi idő-
kapcsoló látja el. 
Aprólékos, több-
oldalú szűrőrend-
szer biztosítja, 

hogy a szökőkút vize hosszú ideig 
esztétikus maradjon.

Ahogy kitavaszodott, azóta már 
élvezhetjük a Dísz tér új színfoltját, 
fiatalok, családok szelfiznek a téren, 
a kút előterében. 

„Úgy döntöttünk, hogy a Kollégium 
előtti szökőkutat is felújítjuk. Ezek 
a látványelemek vonzóak, sokakat 
csalnak oda, készülnek fotók, ame-
lyekkel Fonyódot népszerűsítik a kö-
zösségi portálokon.” - szögezte le a 
polgármester.

           szerkesztőség

Civil zöld szervezetek éves országos találkozója 
Kalotaszentkirályon

A magyar környezet- és termé-
szetvédők az idén tartották 28. 
éves országos összejövetelüket, 
április 11-15. között.  A találkozók 
történetében először szerveztük 
„határainkon túli” helyszínen, Er-
délyben, Kalotaszentkirályon. Ösz-
szegyűltünk, hogy barátkozzunk, 
tanuljunk egymástól, és közös elvá-
rásokat fogalmazzunk meg a kör-
nyezetpolitikával kapcsolatban. A 
találkozó megrendezését mindkét 
ország hivatalos szervei segítet-
ték. A megnyitón V. Németh Zsolt 
környezetvédelemért felelős ál-
lamtitkár és Póka András-György 
Kalotaszentkirály polgármestere 
üdvözölte a mintegy 500 résztve-
vőt.

A négy napos összejövetelen a 
hagyományos környezeti problé-
mák, a föld, a levegő, a víz és az 

élővilág védelméről tartott ülések 
mellett tanulmányi kirándulások, 
közösségi- és kulturális programok 
várták az érdeklődőket, ismerked-
tünk az erdélyi tájjal. Barátságok 
szövődtek, és szép tervek születtek 
a most következő év közös prog-
ramjaira.

A Nők a Balatonért Egyesület 
nyolc tagú delegációval vett részt 
az országos találkozón. „Vizeink” 
címmel szerveztünk közös szekció-
ülést erdélyi barátainkkal, a Fókusz 
Öko Központ egyesülettel. A vizek 
jó állapotba hozása és megőrzése 
mindkét országban az európai nor-
ma, a Víz keretirányelv alkalmazá-
sával folyik, melyben a civileknek 
fontos szerepe van. A szekció célja 
ismerkedés, a tapasztalatok átadá-
sa volt, és azt is megbeszéltük, ho-
gyan tudunk együttműködni és se-

gíteni egymásnak a jövőben. Leve-
títettük Hajdu Zoltán - Katyi Antal 
„A víz titkai” című filmjét a Nyárád 
folyó vizes élőhelyeinek helyreállí-
tásáról. A NABE bemutatta a Bala-
ton védelmében folyó több évtize-
des civil erőfeszítéseket.

 Dr. Hajósy Adrienne
 (NABE)

További információ:
https://zoldcivil.hu/orszagos-
talalkozo/2018-2/az-ot-rol/
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Hulladékszállítási tájékoztató
A települési környezet tiszta-

ságának folyamatos fenntartása 
fontos, közös célunk! A közszol-
gáltatást minden lakó,- és üdülő-
tulajdonosnak/használónak kö-
telező igénybe venni.

A szilárdhulladék gazdálkodási 
közszolgáltatási feladatokat 5. éve 
a Pelso-Kom Nkft. látja el Fonyó-
don, mely 100 %-ban önkormány-
zati tulajdonú, a város rész-tulaj-
donos a cégben és 2017. október 
1.-től, mint a DBR Nonprofit Kft 
közszolgáltató alvállalkozója.

A közszolgáltatás Fonyódon is 
4 fajta hulladék rendszeres, szer-
vezett begyűjtését, elszállítását és 
kezelését foglalja magában (2017-
ben összesen: 3726 tonna; 115 já-
ratnap, több, mint 500 fuvar)

1. vegyes háztartási szilárd hul-
ladék (1928 tonna; 62 járatnap; 
51,7%) - (lakosság, közületek, in-
tézmények)

2. anyagában hasznosítható, 
szelektíven gyűjtendő hulladékok: 
papír, műanyag, fém, italos karton, 
öblösüvegek, stb (175 tonna; 30 já-
ratnap; 4,7%) - (csak lakó, és üdü-
lőingatlanoktól)

3. kertekben keletkező zöldhul-
ladék (1446 tonna; 23 járatnap; 
38,8%) - (csak lakó, és üdülőingat-
lanoktól)

4. lom hulladék (177 tonna; 
4,8%) - (csak lakó, és üdülőingatla-
noktól, évente 1x)

A rendszeresen begyűjtött hul-
ladékok a magyar állam tulajdonát 
képezik, a következő hulladékkeze-
lő telepekre szállítjuk előkezelésre, 
hasznosításra előkészítésre:

• vegyes (háztartási) hulladék 
- Som, optikai válogató; Marcali, 
mechanikai-biológiai kezelő

• szelektíven gyűjtött - Ordacse-
hi kézi válogató

• zöld - Balatonlelle DRV telep 
zöldhulladék kezelő

• lom - Som, optikai válogató; 
Marcali, mechanikai-biológiai kezelő

A nyári szezonra a közszol-
gáltató felkészült, rendelkezik a 
megnövekvő feladatai ellátásá-
hoz szükséges technikai és em-
beri erőforrásokkal. Rendkívü-
li események esetlegesen meg-
zavarhatják a tervezett szállítási 
programok aznapi végrehajtását, 
de ilyen esetekben 24 órán belü-
li pótlást ígérünk.

Júliusban és augusztusban a 
kommunális hulladékszállítás 
heti 2 alkalomra (H,P); a szelek-
tív hulladék szállítás 2 heti gya-
koriságra sűrűsödik, a zöld hul-
ladék szállítás szintén 2 hetente 
történik majd.

A 2018. évi teljes fonyódi járat-
naptár elérhető/letölthető: http://
pelsokom.hu/2018-telepulesek-
a-f/?cp_2018-telepulesek-a-f=2. 
oldalon.

Az üdülőingatlan tulajdonosok 
üdülési szezonban (május 1- ok-
tóber 31) veszik igénybe a me-
netrend szerinti szolgáltatásokat, 
szezonon kívül csak többlethul-
ladékos zsákban szállítjuk el hul-
ladékukat. Üdülőtulajdonosok az 
éves közszolgáltatási díj 50 %-át 
tartoznak fizetni a hulladékról szó-
ló törvény alapján. (egyébként ösz-
szesen 65 járatnap esik a szezon-
ra az éves 115-ből)

Esetenként a többlet háztartá-
si hulladék  gyűjtésére szolgál a 
Pelso-Kom Nonprofit Kft. logójával 
ellátott zsák, amit megvásárolhat 
333,- Ft/db áron, Fonyódon:

• Gazdabolt, Karácsony S. u. 23.

• TÉBA üzletház, Szigetvári u. 2.
A közszolgáltatás részletes he-

lyi szabályait (igénybevételének 
rendjét, gyakoriságát, részleteit) 
Fonyód Önkormányzat Képviselő-
testületének 4/2014 (II.7.) önkor-
mányzati rendelete tartalmazza.

A közszolgáltatás szüneteltet-
hető a helyi rendelet 8.§-ban leír-
tak szerint.

A közszolgáltatásért fizetendő 
díjat 2017-től állami cég, az NHKV 
Zrt. számlázza ki és szedi be. A 
szolgáltatás teljesítését a szám-
lázás jelenleg még több, mint fél-
éves csúszással követi. (még nin-
csenek kint a 2017. IV. negyedéves 
és 2018. I. negyedéves számlák). 
A lejárt, ki nem fizetett számlák el-
lenértékének beszedésére újabban 
az NHKV díjbeszedő alvállalkozót 
foglalkoztat.

Ügyfélszolgálatok:
• NHKV Zrt.:

Posta cím: 1300 Budapest, Pf. 
333

E-mail: ugyfelszolgalat@nhkv.hu
Telefon: +36 (1) 999 6464

• Pelsokom Nkft.:
Posta cím: Lengyeltóti, Zrínyi u. 

1-3.
E-mail: info@pelsokom.hu

Telefon: 85/530-076, 85/530-077, 
85/530-118, 85/530-119

Hétfőn este 8-ig!
Leggyorsabb ügyintézésre ak-

kor számíthat, ha közvetlenül a 
Pelso-kom ügyfélszolgálatot ke-
resi!

A hulladékszállítással kapcso-
latban további hasznos informáci-
ókat (pl: járatnapok, változás beje-
lentő adatlapok stb.) talál a www.
pelsokom.hu weboldalunkon.

 Tisztelettel:
 PELSO-KOM
 Hulladékgazdálkodási
 Nonprofi t Kft.
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Tanulási nehézségek megelőzése és korrigálása
Miben tud segíteni a fejlesztőpedagógus?

Elsősorban olyan esetekben kí-
nálok segítséget, amikor gond van 
az iskolai tanulással, vagy a maga-
tartással, illetve óvodásoknál bizo-
nyos jelek arra utalnak, hogy később 
problémák lehetnek. Emellett ovi-
soknak kis létszámú csoportban já-
tékos iskola előkészítő foglalkozá-
sokat tartok.

Nyáron főként a kisiskolásokra 
szeretnék koncentrálni. Első és má-
sodik osztályt végzettek számára 
egyéni, intenzív (heti 3X1 óra), sze-
mélyre szabott felzárkóztató fog-
lalkozást tartok a szünidőben. Ide 
olyan gyerekeket várok, akiknek ne-
hézséget okozott az írás-olvasás, 
vagy a matematikai tananyag elsa-
játítása. 

Emellett ennek a korosztálynak 

nyújt élvezetes szabadidős elfoglalt-
ságot a BAGOLY KLUB, ami heti 2 x 
90 perc játékos, mozgásos foglalko-
zás, mely észrevétlenül segíti az „ol-
vasóvá” válást, és erősíti a számolá-
si készséget. 

Ezen kívül az egyéni foglalkozá-
sok is folytatódnak, folyamatosan 
elérhető minden korosztály számára 
a Komplex Mozgásfejlesztés, mely-
nek segítségével segíteni lehet a ta-

nulási- és magatartási problémá-
val küzdő gyerekeken. Emellett igé-
nyelhető tájékoztató jellegű, komp-
lex felmérés; fejlesztési javaslatok; 
egyéni fejlesztő foglalkozások; ál-
lapotfelmérés; tanulástechnika tré-
ning és tanácsadás.

Szeptemberre előjegyzés kérhető 
óvodások számára az OKOS(KOC)
KA programra, negyedik osztályo-
soknak és felső tagozatosoknak 
(valamint középiskolásoknak) pe-
dig TANULÁSTECHNIKA TRÉNING-
RE. Ezekre a foglalkozásokra a he-
lyek száma limitált, és felépítésük-
ből adódóan a későbbi bekapcsoló-
dás nehézségekkel járhat.

Bővebb információ és jelentkezés: 
  Nyirő Krisztina 
  06/70-409-0077

A Városüzemeltetés aktuális munkálatai
Áprilisban a korán beköszön-

tő tavaszi, inkább nyárias időjá-
rási körülményekkel és annak kö-
vetkeztében hirtelen bekövetkező 
gyors vegetációval kellett számol-
nunk. A gallyvágási munkálatain-
kat gyors ütemben kellett folytat-
nunk. A levágott gallyak begyűj-
téséről, a zöldhulladék elszállítá-
sáról és a hulladékgyűjtők kiürí-
téséről, a város tisztántartásá-
ról e hónapban is gondoskodtak 
munkatársaink.

Megmetszettük a fákat a Kos-
suth erdőben, a Strand utcai 
strand bejáratánál és a Kará-
csony Sándor utcában. A közterü-
letek fűnyírása a Turul utca, Bar-
tók Béla utca, József utca, Vigadó 

tér, Bézsenyi út mentén és a Fácá-
nosnál vette kezdetét idén. Nagy 
erővel dolgoznak kollégáink a vi-
rágágyások és sétányok rendbe-
tételén, a fent említett munkák 
során folyamatos a zöldhulla-
dék begyűjtése. A jó időben egy-
re többen tartózkodnak a szabad-
ban, az igényeknek megfelelően a 
szabadtéri eszközök is megújul-
nak. Munkatársaink lefestették 
a Kossuth téri padokat – itt be-
fejeződött a híd cseréje -, javítot-
ták a Panoráma sétány lépcsőit, 
játszótéri eszközöket. A játszó-
téri homokos felületeket is fella-
zították. Beüzemelték a strandok 
vizesblokkjait, hiszen hamarosan 
ezek is igénybe lesznek véve. A 
Bélatelepi kikötő kismóló zsalu-
zását, betonozását és betonhibá-
inak kijavítását is elvégeztük. 

Utak javítását végeztük - asz-
falt újrahasznosító géppel - a 
Niklai utcában, Magay utcá-
ban, Hátszegi utcában, Sziget-
vári utcában, Béke utcában és 

a Piac parkolójában. Mart asz-
falttal és fehér mészkőzúzalék-
kal javítottuk a Csényi utcát, 
Szemere utcát, Fiumei utcát, 
Kassai utcát, Zichy Mihály utca 
zsákutcás szakaszát, a Duna 
utcát, Zrínyi utcát, Rozgonyi ut-
cát és a Géza utcát.

A Városüzemeltetés vásárolt 
egy autót a gépesítési koncepció 
jegyében. Az IVECO DAILY platós 
kisteherautót szállításra használ-
juk majd, többek között szeme-
tet, ágat, lombhulladékot.  Ezzel a 
gépkocsival szállítjuk dolgozóin-
kat is, elsősorban a kaszásokat a 
munkaterületekre. 

       Kristóf Györgyné
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Eszterlánc néptánccsoport és Zengő zeneovi a
Kulturális Központ színháztermében

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! -

05.21. Hétfő
ZÁRVA

05.22. Kedd Csontleves fi nom metélttel
„A” Eszterházi tokány bulgurral
„B” Zöldséges csirkemell rizottó

05.23. Szerda Paradicsomleves
„A” Natúr halfi lé petrezselymes burgonyával, saláta

„B” Rántott csirkemell párolt rizzsel, saláta

05.24. Csütörtök Zöldséges rizsleves
„A” Sertéspörkölt zöldbabfőzelékkel

„B” Pásztorpite

05.25. Péntek Marhagulyás
Sajtos-tejfölös spagetti

05.28. Hétfő Kelbimbóleves
„A” Rizses hús, saláta

„B” Tojásos galuska salátával

05.29. Kedd Tarhonyaleves
„A” Rakott burgonya, uborkasalátával

„B” Temesvári tokány párolt rizzsel

05.30. Szerda Húsleves
„A” Gyümölcsmártás főtt hússal, pirított darával
„B” Kapor mártás főtt hússal, főtt burgonyával

05.31. Csütörtök Zöldbableves
„A” Mézes-mustáros csirkemell párolt rizzsel

„B” Sertéspaprikás galuskával

06.01. Péntek Legényfogóleves
Káposztás tészta, gyümölcs

06.04. Hétfő Karalábéleves
„A” Hentestokány párolt rizzsel

„B” Kolbászos paprikás-krumpli, savanyúság

06.05. Kedd Daragaluskaleves
„A” Zöldborsófőzelék sertés pörkölttel

„B” Lasagne

06.06. Szerda Meggyleves
„A” Rántott halfi lé burgonyapürével

„B” Párizsi szelet petrezselymes burgonyával

06.07. Csütörtök Lebbencsleves
„A” Csirkemell rizottó

„B” Paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával

06.08. Péntek Tárkonyos szárnyas-raguleves
Szilvalekváros derelye

06.11. Hétfő Zellerleves
„A” Chilis-bab bulgurral

„B” Rakott karfi ol

06.12. Kedd Kertészleves
„A” Tejszínes csirkecsíkok párolt rizzsel

„B” Brassói apró pecsenye, kovászos uborkával

06.13. Szerda Fokhagyma krémleves
„A” Budapest szelet burgonyakrokettel

„B” Lecsós szelet tarhonyával

06.14. Csütörtök Csontleves
„A” Kelkáposzta-főzelék pulyka apró-hússal

„B” Csülökpörkölt főtt burgonyával

06.15. Péntek Gulyásleves
Mákos-tészta, gyümölcs

750 Ft

Május 9-én a Kulturá-
lis Központ színházter-
mében léptek fel a Fo-
nyódi Óvoda nagycso-
portosai. A hat éve ala-
kult „Eszterlánc” Nép-
tánccsoport és a három 
éve alakult „Zengő” ze-
neovisok dalos-táncos 
előadással örvendeztet-
ték meg a közönséget.
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30 éves a Dermisz Kozmetika
Speciális, jubileumi ajánlattal várja vendégeit

2018. áprilisában ünnepeltük 
szépségszalonunk fennállásának 
30. évfordulóját. Erre az alkalomra 
dolgoztuk ki a „Jubileumi Kiskúra 
Nagy csomaggal” speciális ajánla-

tunkat, mely 2018. december 15-
ig akár több alkalommal is igény-
be vehető. Összeállítjuk a bőrtí-
pusodnak megfelelő és a válasz-
tott kezeléshez illő 5 terméket is! 

2018-ban annyiszor élsz a lehető-
séggel, ahányszor csak szeretnél.

Ha eddig minden fontosabb 
volt, mint te, most itt a lehetőség, 
hogy egy csapásra ráncba szed-
hessük a bőrödet. Ne halogasd to-
vább, végre törődj többet magad-
dal, mi összeállítunk neked egy 
hosszú távú, hatékony bőrápolási 
programot, a kezedbe adunk min-
dent, ami az otthoni bőrápoláshoz 
szükséges, 6 lépéses bőrápolási 
rituálénk pedig nap mint nap se-
gítségedre lesz a pontos és helyes 
használatához.

Keresd fel weboldalunkat, ahol meg-
találod a pontos részleteket: 

dermiszkozmetika.hu/jubileum30

Információ, bejelentkezés:
06 30/267-9371

Dermisz Kozmetika,
Fonyód, Ady Endre u. 7.
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Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

FONYÓDI
PROGRAMOK

Május 15-től Június 20-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Május 15., kedd

16 óra

Május 16., szerda
18 óra

Május 19-20., szombat, 
vasárnap 10 óra

Május 25., péntek 
18 óra

Május 27., vasárnap 
13 óra

Május 29. kedd 
18 óra

Június 2. szombat
10 óra

Június 3. vasárnap 
13 óra

Június 3. vasárnap
18 óra

Június 4. hétfő
17 óra

Június 8. péntek
17 óra

Június 17. vasárnap
18 óra

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

XV. Országos Feng Shui és Ezoterikus Találkozó

Pállay - Kovács Szilvia képzőművész, művészettanár,
lélekgyógyász kiállításnak megnyitója

Városi gyermeknap és polgárrá fogadás

A Bandérium Napja - hagyományörző találkozó és csatabemutató

Somos Miklós festőművész kiállításmegnyitója

Tanévzáró hangverseny - Alapfokú Művészeti Iskola

Berkes Gabriella színész, énekes és Berkes Olivér énekes
közönségtalálkozójára

A múzeum nyitva tartása május végén megváltozik:
június 1-től szeptember 30-ig: Kedd-péntek: 10:00-től 18:00-ig

Szombat-vasárnap: 9:00-től 13:00-ig Hétfő: zárva

BÚI Triatlon Országos Ranglista Verseny

Ökumenikus Kulturális Est: Dr. Andrásfalvy András Ders
orvos előadása Laikusként a gyülekezetben címmel

Nemzeti Összetartozás Napja: „Szállj ki lelkem keresd meg hazá-
mat!” - Dévai Nagy Kamilla közreműködésével - Trianoni emlékműsor 

Viselettörténeti kiállítás a Magyar Honvédség 170. évfordulója
alkalmából. (A kiállítás látogatható május 15. keddtől június 3-ig,

nyitvatartási időben: kedd-szombat 8-16 óra.)

Fonyódi Kaszinó: Homokrajz - Oratórium. Abrudbányay Ödön: 
Magdus varázsa-dalaiból, előadó: Domahidy László, kíséri He-

gedűs Valér • INGYENES RENDEZVÉNY •

Helyszínek:
Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.); Feng Shui Galéria (Szent István u.82.);
Testvérvárosi park; Vigadó tér; Városi Kulturális Központ (Ady Endre u. 17.)

Vigadó tér

Vigadó tér

Múzeum

Múzeum

Múzeum

Múzeum és környéke

Testvérvárosi park
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Feng Shui Galéria

Katolikus miserend
Nagyboldogasszony plébániatemplom

(Fonyód, Templom u. 9.):

Első pénteken és szombatonként 18.30 óra-
kor, vasárnap 11 és 18.30 órakor.

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

Vasárnap 8 órakor.

Ligeti Nagyboldogasszony kápolna
(Fonyódliget, Templom tér 1.)

Vasárnap 9:15 órakor

Bélatelepi Szent Anna kápolna 
(Bélatelep, Szent István tér 16.)

FELÚJÍTÁS ALATT!

SZENT JÓZSEF CSALÁDOS MISÉK
Szombaton az esti szentmisék, a következő na-

pokon: június 9, szeptember 8.

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

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

Evangélikus gyülekezeti alkalmak 
május 20. Pünkösdvasárnap 9:30
 úrvacsorás istentisztelet
június 3. vasárnap 9:30 úrvacsorás istentisztelet
június 17. vasárnap 9:30 istentisztelet
a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóra
2018. május 16-án, szerdán 16 órakor  Visnyei 
Károlyéknál Tabán u. 30.

Ökumenikus Kulturális Estek  a  Múzeumban
2018.  május  29. kedd  18 óra (a megszokottól eltérően)
Dr. Andrásfalvy András Ders  orvos  előadása: 
Laikusként a gyülekezetben

      (evangélikus szervezésben)

Református Istentiszteletek
rendje

Alkalmaink: 
Református istentiszteleti rend

Minden vasárnap 11 órától istentisztelet

a templomban (József u. 21.)

Kiemelt alkalmak: 

Május 20. 11 óra, pünkösdi úrvacsorás istentisztelet

Május 21.11 óra pünkösdhétfő Gyülekezeti Lakoma és 

szabadtéri istentisztelet Fonyód, Bélatelepi strand

Június 10. 11 óra Tanévzáró istentisztelet a templom-

ban

Bibliaóra: május 24. és 30. Fonyódi Kulturális Központ 

17.30, majd nyári szünet júniustól

Honlapunk: vizmellettifa.org

Vigadó tér

Vigadó tér

Múzeum

Múzeum

Múzeum és környéke

Testvérvárosi park

Varázslat Szépségszalon
SZÍN-STÍLUS-FORMA analízis
Miről szól a színtanácsadás?

“Fodrászatomba igényelheted ezt 
a szolgáltatásomat, ami lehetővé te-
szi, hogy meg tudd, milyen színcso-
portba tartozol, milyen hajszín áll jól 
neked. A szín élet. Színek nélkül ha-
lott lenne a világ. A színtanácsadás 
közel 100 db színes kendő segítsé-
gével történik.  Az egyéni színanalízis 
során ezeket a kendőket a vendég ar-
cához tesszük és megfi gyeljük, hogy 
az adott színből mely évszak árnya-
latai előnyösek neki és melyek nem. 

A haj és szemszínünk értelemszerű-
en meghatározza a megjelenésünket, 
hogy a hajunk hideg vagy meleg alap-
tónusú, világosabb, vagy sötétebb szí-
nű? A szemfehérjénk “csillogó”, vagy 
inkább fátyolos? (Amennyiben fes-
tett hajjal érkezel a tanácsadásra, egy 
semleges fehér pánttal lefedjük, hogy 
ne zavarja meg az összhatást.) Ami-
kor megtaláljuk, melyik színcsoport-
ba tartozol, az meghatározza a továb-
biakban a hajszínünk színvilágát, for-

máját stb. Négy 
s z í n c s o p o r -
tot különbözte-
tünk meg. (Szín-
típusok: tavasz 
- nyár - ősz - tél, 
hideg - meleg.) 
A megfelelő haj-
színt választjuk 
ki az egyéniség-
hez, arcformá-
hoz igazodva. A 
legfontosabb a 
színtanácsadás 

során a tapasztalatszerzés. A végső 
cél az, hogy te magad is lásd, melyik 
szín hogyan hat az arcodra,mi áll jól 
vagy mi rosszul. Végezetül kapsz egy 
színkártyát, ami megmutatja számod-
ra a színtípusod legjellemzőbb színe-
it. A hajadhoz, egyéniségedhez iga-
zodva nem kell többé attól tartanod, 
hogy olyan hajszíned lesz, ami nem 
áll jól, vagy nem a te személyedre van 
szabva. A színtanácsadás során rész-
letes útmutatást adok, kapsz a szín-
palettádhoz megfelelő hajszínekről, 
formákról, mit, mivel lehet kombinálni, 
egyéniségednek megfelelően. A teszt 
után színkártyát + leírást kapsz min-
denről. Másfél,-  két óra egy elemzés.

Várlak szeretettel elemzésre, a cso-
da bennünk van, alig várja, hogy meg-
mutatkozzon.

              Ilia Gabriella

Varázslat szépségszalon
06 70/310 6233; 06 30/860 3608

Fonyód Szent István u.27.
(Rendelő felső parkolója)
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Bejelentkezés telefonon 
vagy személyesen 

az üzletben.

INGYENES
COMPUTERES 
LÁTÁSVIZSGÁLAT

8638 Balatonlelle, Kossuth Lajos u. 19. 
(a Lelle Áruházzal szemben) Tel: 85/354-027 

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9-17, Szombat 9-12

       

Fényre sötétedő lencsék kedvezménnyel35% 
Multifokális lencsék  kedvezménnyel30%

WEB: FENYVESSYOPTIKA.HU

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÉS SZÉP KÁRTYÁK, 
ERZSÉBET UTALVÁNY PLUSZ ELFOGADÁSA!

MINŐSÉG  SZAKÉRTELEM  GARANCIA

     
Dioptriás és polarizált napszemüveglencsék     

 kedvezménnyel20%

Kontaktlencse illesztés

szemüvegkészítés 

szemüvegjavítás
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szemüvegkészítés 

szemüvegjavítás
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A Szociális Központ hírei

„Mesés” városnézés Kaposváron, hímzés Karádon

Napsütéses jó idővel beköszön-
tött a nyárias tavasz, így a Szociális 
Központban is vidámabban telnek 
a hétköznapok. Húsvét elmúlt, így 
időseink ünnepi díszeiket fájó szív-
vel, de elpakolták. Helyettük nyá-
ri virágok, koszorúk, ajtódíszek ter-
vezésével, készítésével foglalkoz-
nak. Különböző technikákat próbál-
nak ki, de ezek nem mindig nyerik 
el a készítők tetszését, ilyenkor vá-
lik szükségessé a csapat dicsére-
te és biztatása a folytatásra. A fo-
lyamatos motiválás dr. Vertán Zol-
tán Endréné, Márti feladata, és a 
sok-sok elkészült kézműves termék 
is bizonyítja, hogy mindig képes fel-
lelkesíteni a csapatot. A jó idő be-
köszöntével időseink szívesen tar-

„Mesés” városnézés Kaposvá-
ron, hímzés Karádon

Idegenvezetőnk, aki kedves és 
nagyon felkészült volt, a séta so-
rán útba ejtett nevezetes épületek 
mindegyikéről mondott valami ér-
dekes történetet. Alaposan meg-
ismertük többek között Rippl- 
Rónai József, gróf Eszterházy, 
Vaszary János életútját. Meg-
csodáltuk Európa legszebb főte-
rét és a Székesegyházat. A Vá-
rosházán szeretettel fogadtak 
bennünket, alig győztünk betelni 
a sok látnivalóval, legnagyobb si-
kere a Gugyuló Jézus-szobornak 

tózkodnak az udvaron, sétálnak, 
beszélgetnek, olvasnak, és persze 
a „kreatívosok” is szívesen alkotnak 

ilyenkor a szabadban a gyönyörű 
napsütésben. Szerencsére április 
hónap sem múlt el ünneplés nélkül, 
hiszen csoportunk oszlopos tagja, 
Horváth Lászlóné most töltötte be 
75. életévét. Isten éltesse sokáig, 
Margitka!

A következő időszakra elsősor-
ban szabadtéri programokat terve-
zünk, megkezdődhet a szokásos 
nyári fagyizás, sütizés, és további 
kedvenc ételeink, mint a hurka, lán-
gos közös elfogyasztása egy-egy 
kiruccanás keretében. Hamarosan 
egy badacsonyi kirándulást is ter-
vezünk, így következő élménybe-
számolónkat már ezekkel az ese-
ményekkel folytatjuk. 

  Száraz Krisztina

volt. A költészet napja alkalmá-
ból többen mikrofon elé álltunk 
és verset mondtunk. Ezután dr. 
Gyenesei István látta vendégül a 
40 fős csapatot, vidám beszélge-
tés mellett kóstolgattuk a díjnyer-
tes, finom pálinkákat.  

Ebéd után Karádra mentünk, 
ahol Schádl Szilárd polgármester 
várt bennünket és beszélt a köz-
ségről.  A tájház régi bútorai fel-
idézték gyerekkori emlékeinket. A 
templomban éppen folytak a fel-
újítási munkák, de  a közös ének-
lést ez sem zavarta.  A sokféle 
szép hímzést bemutató kiállítás 

megtekintése után megmutatták, 
hogyan készül az eredeti karádi 
hímzés, amely fehér alapon fehér 
fénytelen fonallal készült, csak 
később kezdték el színessel varr-
ni. Volt diáktársunk, aki 1967-ben 
végzett a fonyódi gimnáziumban, 
örömmel kalauzolt bennünket, és 
megismerhettük az unokáját is, 
aki jelenleg másodikos gimnazis-
ta a Mátyás Király Gimnázium-
ban. A szép és tartalmas együtt 
töltött nap után búcsút intettünk 
egymásnak, remélve, hogy hama-
rosan ismét találkozhatunk!

                      Németh Julianna
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GDPR határidő - Önt is érinti?

Gyarapodott a református egyházközség
Idén lesz ötödik éve, hogy a 

„Balaton Déli Missziói Reformá-
tus Egyházközségből” kiválva, 
önálló egyházközséggé vált a fo-
nyódi -balatonfenyvesi reformá-
tusok gyülekezete. Mindenható 
Urunk kegyelméből szinte azon-
nal kézzelfogható jelei lettek a sa-
ját lelkésszel rendelkező közös-
ség önállósodásának. Lélekszám-
ban is bővülő gyülekezetünk min-
den téren fejlődést produkált. Ám 
ettől függetlenül, egy nagylelkű 
adományozásnak köszönhetően, 

Annak ellenére, hogy jelenleg is 
jogelméleti viták folynak számos 
helyen a GDPR 2018. május 25-ét 
követő alkalmazhatóságáról, infor-
matikai adatbiztonsági igazság-
ügyi szakértőként mégis az önkén-
tes, előzetes jogkövetést javaslom 
az EU rendelet kapcsán a vállalko-
zásoknak. Az EU ezzel a rendelettel 
egységesíteni kívánja a természe-
tes személyek adatainak kezelésé-
re vonatkozó szabályokat. 

A legfontosabb alapelvek össze-
foglalása:

1. Jogszerűség, tisztességes-
ség, átláthatóság elve

a fonyódi reformátusok két ingat-
lant vásároltak az elmúlt hetek-
ben.

Az egyiket, közösségi céllal - je-
lentős átalakítást követően -  gyü-
lekezeti házként kívánjuk működ-
tetni, mely a templom közvetlen 
közelében található. A másik épü-
let parókiaként, a lelkészcsalád 
otthonául szolgál majd. Mindkét 
ház a Badacsony utcában van.

  A presbitérium határozatot ho-
zott, az idei évtől fizetendő „Egy-
házfenntartói járulék” mértékére. 
Talán közismert, mégis szüksé-
gesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy 
az egyház adományokból tartja 
fenn magát. Tehát a nevezett jut-
tatás nem tartozik az „adó” foga-
lomkörébe, ugyanis: Nem kötele-
ző! Viszont, ha bárki úgy gondol-
ja, hogy Ő a Magyarországi Refor-
mátus Egyház tagja, ragaszkodik 
ősei hitéhez  -felekezeti kereszt-
ségéhez, vagy bármely más okból 
közénktartozását nem csak szó-
ban kívánja hangoztatni, annak le-
hetősége van az említett járulék 
megfizetésére. 

Ennek éves összege 10 000 Ft.
Nyugdíjasok, vagy munkavi-

szonnyal nem rendelkezők részé-

re 7 000 Ft.
Lehetőség van a két, vagy há-

rom részletben történő juttatás-
ra is.

A szociálisan rászorulók részé-
ről egy jelképes összeg, 1 000 Ft 
fizetendő.

Fontosnak tartjuk kiemelni, 
hogy az eddigi gyakorlattól elté-
rően, a befizetés miatt senki sem 
fogja felkeresni az egyházköz-
ségi névjegyzékben szereplőket. 
Természetesen kivételt képeznek 
akik koruk, vagy egészségi álla-
potuk miatt nem tudják elhagyni 
otthonaikat, s vallásuk gyakorlá-
sa okán sem tudnak templomba 
menni. 

Az egyházfenntartói járulék be-
fizetésére az istentiszteletek al-
kalmával, a lelkipásztor szemé-
lyes felkeresésével, vagy banki át-
utalással van lehetőség.

Az egyházközség számlájának 
adatai:

Fonyód - Balatonfenyvesi Refor-
mátus Missziói Egyházközség

(Fonyód-B.fenyves Ref. Missz. Ehk.)
11743095-20018614-00000000

  Ellenberger József
  gyülekezeti gondnok

2. Célhoz kötöttség elve
3. Adattakarékosság elve
4. Pontosság elve
5. Korlátozott tárolhatóság elve
6. Integritás és bizalmas jelleg 

elve
7. Elszámoltathatóság elve
A cég, vállalkozás tehát a szemé-

lyes adatokat köteles a fentieknek 
megfelelően kezelni, melynek pon-
tos mikéntje egy terjedelmes jog-
szabályban van leírva. Anyagilag is 
az a legjobb, ha cégünk GDPR-nek 
megfelelő átalakítását szakember-
rel végeztetjük el.

Mi a teendő a május 25-e előtt 

beszerzett személyes adatokkal? 
Mi a teendő a korábbi adatkezelési 
szabályzattal? Ingyenes felvilágosí-
tás 06703372157.

Butkai Cs. Zoltán igazságügyi in-
formatikai biztonság szakértő; jogi, 
szak, okleveles mérnök; számlaké-
pes GDPR tervező referens
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Kedves Színházbarátok!
A Sacravia Nyári Színház, Fonyó-

don, júniusban megkezdi első sze-
zonját, az 500 nézőt befogadó, fel-
újított szabadtéri színpadon.

A színpad a Palonai Magyar Bálint 
Általános Iskola udvarán található, a 
Várhegyen, a Fő utca 10 szám alatt. 

A Színház 2018. június 15 – től, 
augusztus 26 – ig, minden pén-
tek, szombat és vasárnapi napo-
kon  színházi programokkal, külön-
leges hangulatú koncertekkel, gyer-
mekszínházi és családi programok-
kal  várja a tisztelt közönséget. A 
gyerekeknek szóló előadások 18.00 
órakor, a felnőtt előadások 20.30 -as 
kezdéssel kerülnek bemutatásra.

Fonyód kártyával rendelkező kedves 
nézőinknek a színház, a belépőjegyek 
vonatkozásában, „1 fizet kettőt kap” ak-
ciót biztosít a szezon teljes egészére.

Gondos előkészítés után a külön-
leges, szakrális helyszínnek megfe-
lelő hangulatú repertoárt állítottunk 
össze. Az esti műsorsávban a na-
gyobb lélegzetvételű zenés, törté-

nelmi játékok (Pl: A kőszívű ember 
fiai) mellett, kórusok szerepelteté-
sére is sor kerül. Klasszikus előadá-
sokat is bemutatunk, pl.: W. Shakes-
peare: Szentivánéji álom c. vígjáté-
kát, de vendégül látjuk Palya Beát és 
zenekarát, valamint Dévai Nagy Ka-
millát a L’aura Band kíséretével.

A programokban között szerepel 
még ifj. Domahidy László világhírű 

basszus „The Great Musical Story” 
előadása, Afrikanap és Laár András 
előadó estje is. Szeretnénk, hogy-
ha helyi vonatkozású történetek is 
megszülethetnének a fonyódi hegy 
tetején: Abrudbányai Ödön és Mag-
dus szerelmét felidéző ősbemuta-
tóra készülünk: Homokrajz címmel 
Ezeken felül a gyermekek számára 
olyan kuriózum előadásokat tarto-
gatunk, mint pl.  Budapesti Bábszín-
házban 19 évig játszott Marcipán 
cica kalandjai vagy a Fabula Szín-
háztól a Sátorszínház és Vitéz Lász-
ló kalandjai c. előadások. 

Egész nyáron hagyományőrző, 
élőzenés produkciókkal várjuk a 
családokat, érdeklődőket!

  Baráti üdvözlettel:
  Major Róbert
  művészeti vezető

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! HELYSZÍN: Fonyódi Kulturális Központ (Ady Endre u. 17.)
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Mobil OFF Élmény ON
A Siófoki SZC Bacsák György 

Szakgimnáziumában és Szakközép-
iskolájában 2018. április 20-án Mo-
bil Off Élmény On címmel Bacsák 
napi ifjúsági programot szerveztünk. 
Számunkra ez egy szakmai gyakor-
lat, a rendezvényszervezés tantárgy 
keretében. Tanév elején a diákok ál-
tal kitöltött kérdőívek alapján tervez-
tük meg a programsorozatot.

Az osztályok megmérethették tu-
dásukat egy kvízben, amely Bacsák 
Györgyről és a Föld világnapjáról 
szólt. Feladatuk volt még egy csata-
kiáltás megírása, melyben kötelező-
en négy szónak szerepelnie kellett.

Ezt követően tanár-diák röplab-
dameccs zajlott a tornateremben, 
amelyet a 12/D nyert meg. Érmekkel 
díjaztuk a diákokat, a tanárokat pe-
dig süteménnyel.

Hat diáktársunk egy nagy alkotást 
készített a Föld napja témájában, 
amelyet az aulában kiállítottunk.

Pályázatunkra 32 fotót küldtek az 
iskola tanulói, melyek közül a Fo-
nyód Média munkatársa, Kajetán 
Jácint választotta ki a legjobbat.

A rendezvény napjára nyolc diák 
készített süteményeket, melyet egy 
háromfős zsűri értékelt. Döntésük 
alapján Szakács Dorina nyerte meg 
az első helyezést, akit 2000 Ft-os 
kuponnal díjaztunk.

Ötfős csapatok versenyeztek a 
Counter Strike Source nevű játék-
kal egymás ellen, melyet a „Jöttünk 
a családdal” nevű csapat nyert meg.

Előválogatók alapján focidöntő 
zajlott a betonos pályán, amelyet az 
„Egy gólt se” nevű csapat nyert meg. 
Őket a jó teljesítményükért éremmel 
jutalmaztuk.

Köszönjük szponzorainknak a tá-
mogatást, nélkülük nem jöhetett vol-
na létre a rendezvény:

Abbázia Caffé, ARI Papír, Bacsák 
Büfé-Irénke Néni, Barbakán Kávé-
zó, Cool Caffé, Fonyód Média, Fo-
nyódi Kulturális Intézmények, Fo-
nyódi Szakképzésért Közhasznú 
Alapítvány, Helyiérték Egyesület – 
Balatonboglár, Marco Caffe és Piz-
zázó, Mentol Bár, Óh Zsolt, Papír Író-
szer és Nyomtatvány Bolt, Varga Kür-
tőskalács Kft.

Nekik köszönhetően nyerhettek 
a diákok óriás tortát, pizzát, üdítőt, 
kürtöskalácsot, könyveket, kávézós 
kuponokat és még sok csokit is!

Köszönjük tanárainknak a rendez-
vény lebonyolításánál nyújtott segít-
séget!

14/E osztály: Fodor Anita, 
Herkovics Petra, Gyurka Máté, Koós 
Karolina, Szita Patrícia Gina, Törő 
Barbara

   Poór László

Két ötödik helyezés 
az OSZKTV regioná-
lis döntőjében

Az OSZKTV kaposvári regioná-
lis döntőjében is jól szerepeltek 
az iskolai fordulóból továbbjutott 
tanulóink.

A közismereti komplex csa-
patversenyben iskolánk együtte-
se (Marcell Ákos, Kucsera Ro-
bin, Szlobodics Viktória) az elő-
kelő ötödik helyen végzett.

Felkészítő tanáraik: Grüblné 
Krekovics Gabriella, Poór Lász-
ló, Horváth Péter.

A reál kategóriában Siess Ad-
rián az ötödik, Takács Dominika 
a tizenkettedik, Vass Gábor pe-
dig a tizenharmadik helyen zárt 
a húszfős mezőnyben. Felkészí-
tő tanáraik: Balázs Ottó, Poór 
László.

Mind versenyzőinknek, mind 
felkészítő tanárainknak szeretet-
tel gratulálunk!

Homokrajz - Ödön megzenésített verse Magdusról
Alig egy évvel ezelőtt nyílt meg 

újra a fonyódi Kripta villa. Nem 
csak a méltán híressé vált alagsor 
vált látogathatóvá, hanem a föld-
szint és az emelet is kínál érdekes, 
tartalmas látnivalót.

Az Abrudbányay Ödön által épít-
tetett villa az örök szerelemnek állít 
emléket, hiszen az esküvő előtt né-
hány nappal meghalt Magdus törté-
nete mind a mai napig meghatja a lá-
togatókat. Ödön egy vers-csokorban 

is megörökítette kedvese alak-
ját, s Magdus varázsa címmel 
adta azt ki nyomtatásban. Idén 
éppen hetven esztendeje, 1948 
tavaszán jelent meg Losonczy 
Dezső zenéjével a 29 dal, s idé-
zi meg a szerelmi történetet. 

Az Esztrád Színház a Fo-
nyódi Kulturális Központban 

mutatja be azt a válogatást, amely 
Abrudbányay Ödön megzenésí-
tett verseit tartalmazza. Az énekes 
Domahidy Lászlót zongorán Hege-
dűs Valér kíséri majd. A nem min-
dennapi történetet Zoltán Miklós 
izgalmas regényben dolgozta fel, 
ennek részleteit Szentgyörgyváry 
Laura és Major Róbert adja elő. A 
’Fonyódi Kaszinó’ sorozat követke-
ző előadásaként 2018. május 16-
án, szerdán 18 órakor láthatja és 
hallhatja a kedves közönség a pro-
dukciót. Érdemes ellátogatni a Kul-
turális Központba.
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Honismereti verseny Marcaliban
2018. április 13-án rendezték meg 

a Dr Gál József Megyei Honismere-
ti Verseny döntőjét a Marcali Múze-
umban. A gyermekek négy írásbeli 
forduló alapján jutottak be a döntő-
be, ahol számot adtak néprajzi, tör-
ténelmi és kultúrtörténeti tudásuk-
ról. Iskolánk egyik csapata végig jól 
versenyezve megnyerte a versenyt.

A győztes csapat tagjai:
• Kazár Rebeka 6.a

Május a kedvenc hónapom, 
hisz a természet teljes szépsé-
gében pompázik ilyenkor. A szí-
nek és illatok tobzódása való-
sággal elvarázsol. Gyermekko-
romban szájtátva gyönyörköd-
tem mindig az udvarokban itt-ott 
megjelenő májusfákban, melye-
ket többnyire pünkösdkor állí-
tottak a lányoknak a legények. 
Egy alkalommal az utcánk ele-
jén már május elsejére virradó-
an ott díszelgett a magas, sudár, 
tarka szalagokkal felcicomázott 
májusfa. 

- Nekem mikor állít májusfát 
valaki? - faggattam édesanyá-
mat. 

- Kicsi vagy még az ilyesmihez 
– hangzott a válasz.   

Ennek ellenére minden évben 
reménykedve vártam, hogy egy-
szer a mi udvarunkon is ott lesz 
pünkösd hajnalra egy gyönyö-
rű májusfa. Ám hiába vártam rá, 
senki nem sajnált meg. Májusfát 
sosem kaptam, de még a kerí-
tést sem díszítette ki zöld ágak-
kal, pünkösdi rózsával senki. Pe-
dig a hiedelem úgy tartotta, hogy 
a kerítés lécei közé helyezett vi-
rágok megvédenek a villámcsa-
pás ellen. Egyszer magam tűz-
tem oda jázminágakat, de nagy-
anyám rögtön el is tüntette on-
nan őket.

- Legalább menjünk el a kocs-
mába! - álltam elő ötletemmel 
egyszer. - Szeretném megnézni, 
kit választanak meg pünkösdi ki-
rálynak!

- Felejtsd el! - intettek le rög-
tön a felnőttek. - Gyereknek sem-
mi keresnivalója a kocsmában.

Így aztán mindenből kimarad-
tam, ami után akkoriban annyi-
ra ácsingóztam. Elmehettem vi-
szont a májusi litániákra. Beval-
lom, nem éreztem ezzel kárpó-
tolva magam. 

        Lévay Mária

Májusfa

Óvodánk három évvel ezelőtt 
csatlakozott a népviselet napjához.

A mozgalomhoz kapcsolódás 
célja népviseletünk darabjainak 
megismertetése az óvodás korosz-
tállyal. 

Reggeli érkezéskor az óvoda au-
lájában berendezett kiállításon 
csodálhatták meg a gyerekek, szü-
lők a somogyi viseleteket, majd a 
délelőtt folyamán zárt körben tánc-
ház követke-
zett, ahol a 
k isgyerekek 
a felnőttekkel 
együtt somo-
gyi ugrós ze-
nére, néptánc 
alaplépések-
kel ismerked-
hettek, s tán-
coltak. 

Múltunk a jelenben, egy nap
népviseletben április 24-én

A délelőtt mottója, melyet szív-
ből ajánlunk mindenkinek:

 
 „Pörögjenek a szoknyák, 
dobogjanak a csizmák, 
repüljenek a pántlikák!”

Legyünk büszkék értékeinkre!

  Madarászné
  Proity Mariann

• Varga Réka 8.a
• Varga Mátyás 5.a
• Wéber Viktória 6.b
Az 5. helyezett csapat tagjai:
• Horváth Luca 6.a
• Szabó Száva 6.b
• Szántó Zsófia 6.a
• Rideg Léna 6.a
Gratulálunk!

Köszönjük szépen Varga Árpád 
szülő segítségét.
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A Szőlőszem - versszínház
Versszínházi monodráma Petőfi Sándor életéről és költészetéről Fonyódon

Megyei második hely az MLSZ Fair Play Cup tornán

Turek Miklós első versekből álló 
monodrámáját 2004-ben állította 
színpadra Faludy György életéről 
és a műfajt versszínháznak nevez-
te el. Azóta szinte az egész orszá-
got bejárta, sőt határainkon túl is 
számos sikeres előadása volt.

A Fonyódi Kulturális Központ Fo-
nyódi Kaszinó programsorozatának 
részeként április 19-én este Petőfi 
Sándor élete és költészete elevene-
dett meg a sokoldalú színművész 
előadásában.

A Versszínház-varázslat a Halha-
tatlan a lélek… című verssel kezdő-
dött és ezzel is fejeződött be, ebbe 
a szép keretbe helyezte a művész a 
többi, mintegy negyven Petőfi ver-
set.

Jó volt látni, hogy szinte min-
den korosztály képviseltette ma-
gát a nézőtéren, s azt is nagyon jó 
volt látni, hogy hétköznap ellenére 
is majdnem teltház volt a gyönyörű 
színházteremben. 

Már az első perctől kezdve fe-
szült figyelemmel kísérték végig 
a nézők a fiatalon eltávozott köl-
tőóriásunk megidézett szellemét 
és művészetét. Turek Miklós elő-

Remek játékkal ezüstérmet 
szerzett a Bacsák György Szak-
gimnázium csapata az MLSZ Fair 
Play Cup megyei döntőjében, 
amelynek április 23-án Kaposvár 
adott otthont.

adásai mindig magával ragadóak, 
most is nagy hatást gyakorolt a né-
zőkre, akik be lettek vonva a műsor-
ba, így még jobban átérezték a köl-
temények és gondolatok üzenetét, 
súlyát.

Az igényes és fantasztikus elő-
adást vastapssal jutalmazták…

Turek Miklós szakmai díjai:
• Budapest FRINGE Fesztivál 

„Legjobb Férfi Előadója”-díj
• Kaleidoszkóp Nemzetkö-

zi VersFesztivál Különdíj Faludy-
előadás

• Kaleidoszkóp Nemzetközi 
VersFesztivál Különdíj Petőfi-elő-
adás

 
Előadásai a Versszínház™ reper-

toárján:
1. A Szőlőszem - versszínház Pe-

tőfi Sándorról
2. Nappal hold kél bennem ... - 

versszínház József Attiláról
3. Árny az árnyban ... - versszín-

ház Radnóti Miklósról
4. Pokolbéli világnéző - versszín-

ház Faludy Györgyről
5. Tanuld meg ezt a versemet - 

versszínház József Attila, Radnó-
ti Miklós és Faludy György párhuza-
mos költészetéről és életéről

6. Pilinszky - KOSBOR - Turek 
verszenei előadás Pilinszky János 
költészetéről

7. Faludy - GERENDÁS - Turek 
verszenei előadás Faludy György 
költészetéről és életéről

Továbbiak: www.versszinhaz.eu
      Nagy Krisztina Chandra 

Mérkőzések: ( A. csoport)
• Siófoki SZC Bacsák Szakgimná-

zium- Kaposvári SZC Dráva Völgye 
Középiskola 1:0

• Táncsics Mihály Gimnázium - 
Siófoki SZC Bacsák Szakgimnáziu-

ma 0:0
• Siófoki SZC 

Bacsák Szakgim-
názium - Kaposvári 
SZC Rudnay Szak-
képző 6:0

Csoportelső a 
Siófoki SZC Bacsák 
S z a kg i m n á z i u m a 
és Szakközépisko-
lája.

Elődöntő:
• Kaposvári SZC 

Eötvös Műszaki Szakgimnázium - 
Siófoki SZC Bacsák Szakgimnázi-
um (0:0) büntetőkkel: 0:2

Döntő:
• Táncsics Mihály Gimnázium - 

Siófoki SZC Bacsák Szakgimnázi-
um 3:1.

Csapatunk tagjai: Bencze Mar-
tin, Szabó Bálint, Palcsó Pat-
rik, Czigoth Milán, Kucsera Robin, 
Rógán Martin, Zöld Bence, Hor-
váth Balázs, Markovics Renátó, 
Reichert Balázs.

Felkészítő tanár: Katona-Kiss Er-
zsébet.

Iskolánk közössége nevében 
szeretettel gratulálunk a szép si-
kerhez!
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APRÓHIRDETÉSEK
Eladó használt férfi kerékpár, 20.000 
Ft-ért, érdeklődni:  06-30/620-4334

•••
Citromfák (citrommal) különböző mé-
retben eladók, érd. 06-30/620-4334

•••
Eladót keresek Fonyódra a Dísz téri 
dohányboltba, július - augusztus hó-
napra, érd. 06-30/620-4334

•••
Eladó gardróbszekrény 150*200-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

•••

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.

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 Fonyódon, 
szép környezetben lévő, azonnal be-
költözhető, kertes, négylakásos tár-
sasház 1. emeletén 78 nm-es par-
kettás, három szobás, felújított vilá-
gos lakás. Új nyílászárókkal hőszi-
getelt üvegezéssel, klímaberende-

zéssel, új burkolatokkal. A tető idén 
hőszigetelve. A lakás tehermentes. 
10 nm erkéllyel, saját garázzsal, 36 
nm tárolóval. Irányár: 21,9 millió Fo-
rint. 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 tengerparti ős-
fás kempingben mindennel felsze-
relt, klimatizált lakókocsik és mobil-
ház kiadó. Érdeklődini a gradoinyar.
webnode.hu weboldalon, vagy a 06-
20/3434-228-as telefonszámon.

•••
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