
1

Fonyódi Hírmondó

Fonyódi Hírmondó
XIX. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2018. június



2

2018. június

Döntött a Képviselő - testület
A május 17-i ülés összefoglalója

Hidvégi József polgármester úr tá-
jékoztatta a jelenlévőket és a tévéné-
zőket az önkormányzati tevékenység-
ről, valamint az adott hónap pénzügyi 
helyzetéről, a vállalt kötelezettségek-
ről és megbízásokról. Elhangzott, 
hogy a település aktuális pénzügyi 
helyzete stabil. 

Fonyód város területén a 2017. év-
ben végzett hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási tevékenységről szó-
ló tájékoztatót a testület tudomásul 
vette. Kiegészítésként elhangzott Fo-
dor József ügyvezetőtől, hogy a kom-
posztáló ládák használatáról a szol-
gáltatónak nincs lakossági visz-
szacsatolása. A szelektív hulladék-
kal kapcsolatban gyakoribb szállítási 
igényről értesültek, amit igyekeznek 
megoldani. 

Az Egészségügyi Nonprofit Kft. – 
Fonyód, a Fonyódi Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft., a Fonyód Konyha Nonprofit 
Közhasznú Kft. és a Fonyód Mé-
dia Nonprofit Kft. 2017. évi tevé-
kenységéről és gazdálkodásá-
ról készített beszámolóját is elfo-
gadták. 

A szociális ellátások helyi sza-
bályairól szóló önkormányzati 
rendelet módosítására azért volt 
szükség, mert a hagyomány szerint a 
város gyermeknapon az előző évben 
született, fonyódi lakhellyel rendelke-
ző gyermekeket ünnepélyes keretek 
között polgárrá fogadja, a lebonyolí-
tás egyes részleteit helyi rendeletben 
szabályozta a képviselő – testület. 

Az önkormányzat által nem alap-
feladat ellátására nyújtott (magán-
személyeknek, társadalmi szerveze-
teknek, alapítványoknak stb.) 2017. 
évi támogatások elszámolásáról szó-
ló előterjesztésben az alábbi beszá-
molót fogadták el a képviselők: 

Az önkormányzat 2017. évi költ-
ségvetéséből a meghatározott tá-
mogatási keret terhére a Képvise-
lő-testület közvetlen döntésével, a 
Pénzügyi Bizottság, valamint a Pol-
gármester hatáskörében odaítélt tá-

mogatásokból részesültek: 
Fonyód Város Önkéntes Tűzoltó 

Egyesülete, Fonyódi Betyárok Nép-
tánc Egyesület, Fonyódi Turisztikai 
Egyesület, Fonyódi Petőfi SE, Fonyó-
di Gyermekekért Bölcsőde Alapít-
vány, Fonyód-Balatonfenyvesi Refor-
mátus Egyházközség, Fonyódi Mú-
zeumi és Helytörténeti Egyesület, 
Nagyboldogasszony Római Katolikus 
Plébánia, Nők a Balatonért Egyesü-
let Fonyódi Szervezete, Nyugdijasok 
Szervezeteinek Somogy Megyei Szö-
vetsége Fonyódi helyi szervezete, 
Rákóczi Szövetség, Mozgáskorlá-
tozottak Somogy Megyei Egyesüle-
te, Hadirokkantak, Hadiözvegyek és 
Hadiárvák Fonyódi helyi szervezete, 
Fonyódi Polgári Egyesület, Fonyó-
di Lions Club, NIKÉ Sportegyesület, 
Fonyódi Túrakajak Egyesület, Vaga-
bund Vitorlás Egyesület.

Elfogadták a Petőfi Sportegyesület 
2017. évi tevékenységéről szóló be-
számolót. 

Fonyód Város Önkormányzat Kép-
viselő–testülete a Fonyódi Óvoda és 
Bölcsőde 2017/2018-as nevelési év-
ben végzett szakmai munkájáról, va-
lamint a szakmai program végrehaj-
tásának értékeléséről szóló beszá-
molóját, valamint a 2018/2019-es ne-
velési évre vonatkozó munkatervét el-
fogadta.

Fonyód város önkormányzata több 
önkormányzati társulásban végez te-
vékenységet, vagy működik együtt. 
Az ilyen formán végzett tevékenysé-
gekről szóló beszámolóból kiderült, 
hogy a Dél-Balatoni Szennyvízelve-
zetés és Tisztítás Megvalósítását 
Célzó Önkormányzati Társulásban, 

a Fonyód-Balatonfenyves Szociá-
lis Társulása Társulási Tanácsban, a 
Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdál-
kodási Társulásban, a Somogy Me-
gyei Munka- és Tűzvédelmi Társu-
lásban, illetve a PANNON Korlátolt 
Felelősségű Európai Területi Társu-
lásban vállal szerepet településünk 
is.

Fonyód Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Fonyód, Árpád part 
területén 2 db sportolási célú aktív 
zónát jelölt ki. Az aktív zónák hasz-
nálata során az alábbi rendelkezése-
ket kell figyelembe venni:

- a jelölt területen kizárólag a 
strand nyitvatartási ideje alatt lehet-
séges a nem gazdasági célból hasz-
nált sporteszközök tárolása,

- a területen építményt, eszköztáro-
ló állványt, az un. csörlőzéshez hasz-
nálatos berendezéseket elhelyezni 

nem lehet,
- a terület kitáblázását az ön-

kormányzat végzi el,
- a területen a vízisporteszközök 

vízre jutásához szükséges rám-
pák elhelyezhetők, de ezek hasz-
nálata a fürdőzők részére tilos, 
amelyről tájékoztatást kell adni 
az eszközöknél.

A Fiumei utcától keletre kijelölt 
aktív zóna kb. 20 m széles, a Niklai 
utca végénél kijelölt aktív zóna pe-
dig kb. 100 m széles. Mivel az aktív 
zónák nem a strand részei, így az ak-
tív zónákon belül lehetőség lesz vízi 
sporteszközök külön engedély nélkül 
használatára, illetőleg a használathoz 
kapcsolódóan az eszközök átmeneti 
tárolására.

Mivel Kajetán Jácint lemondott, a 
Fonyód Média ügyvezetőjének Nagy 
Tamást nevezte ki a Képviselő – tes-
tület. 

A képviselő - testület következő ülé-
se, az üdülőhelyi fórum 2018. június 
23-án, szombaton 10 órától lesz a 
városháza nagytermében. A testüle-
ti ülés teljes anyaga megtekinthető a 
www.fonyod.hu weboldalon. 

           szerkesztőség
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Megkezdik munkájukat az idegenforgalmi
adóellenőrök

Tisztelt Fonyódiak!
Tisztelt Szállásadók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. június 1. napján Fonyód Város Önkormányzat közigazgatási területén az idegen-

forgalmi adóellenőreink megkezdték tevékenységüket.
Az adóellenőrök személyes elérhetőségéről az érintettek számára tájékoztatás készült. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatályos rendelkezése szerint 2018. 

január 1. napjától az idegenforgalmi adó mértéke 400 Ft személyenként és vendégéjszakánként.
Az adó megfizetésére, beszedésére és befizetésére kötelezettek köre nem változott. 
Kérdés esetén ügyfélfogadási időben, illetve az ismert telefonszámokon forduljanak adóügyi Munkatársainkhoz. 

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje és elérhetősége:
        • Szerda: 8.00-12.00,
             13.00-16.00 óra,
       • Péntek: 8.00-12.00 óra
         Telefon: 06 85/562-980
         E-mail: info@fonyod.hu

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 19/2014. (XII.18.) önkormányzati rendele-
te az alábbi módon érhető el:

www.fonyod.hu/ülések, döntések/hatályos rendeletek/2014. évi helyi rendeletek egységes szerkezetben/Helyi adók-
ról szóló 19_2014 (XII. 18 ) önkormányzati rendelet

           Nagy Brigitta
           aljegyző

Elismerés az életmentőnek
2017. július 31-én, délután lá-

togatott ki testvéreivel és a csa-
lád kedvencével a Fonyódi Kutyás 
Fürdetőhelyre a szabadnapos vízi-
rendőr, Somogyi Dániel. Kikapcso-
lódás közben tőle mintegy három 
méterre egy idős férfi  összeesett. 
A Fonyódi Vízirendészeti Rendőrőrs 
hajó vezetője kezdte irányítani az 
eseményeket: „Azonnal mentőt hí-
vott, közben a közelben lévő embe-

reket mellkas – kompresszióra biz-
tatta. Ahogy letette a telefont, azon-
nal pumpálni kezdte a férfi  szívtá-
jékát, a tanult 30 nyomás után két 
hosszú levegő befúvást alkalmaz-
va. Hallotta a mentők szirénáját, ek-
kor ismét átadta segítőknek a mes-
terséges lélegeztetést, és eléjük fut-
va a sérült közelébe kommandírozta 
őket. Amikor a szakemberek átvet-
ték a mentést, akkor is a közelükben 
maradt, talált feladatot magának, 
hol az infúziós állványt tartotta, hol 
a testes férfi  mozgatásában segéd-
kezet. A közvetlen veszély elmúltá-
val tudott foglalkozni a sérült fele-
ségével is, aki a férjével történteket 
látva pánikrohamot kapott, rosszul 
lett, őrá is ráfért az istápolás, nyug-
tatta, hűvös helyre ültette.”

Az esethez két mentőkocsi is 
érkezett, a 71 éves férfit két íz-
ben defibrillálták, mire visszanyer-
te eszméletét. Később mentőheli-
kopter szállt le a strand közelében, 
a hirtelen felállított diagnózis sze-
rint szívinfarktuson átesett embert 

a Kaposvári Kaposi Mór Oktató-
kórházba szállították. Az orvosok 
és mentősök véleménye szerint a 
kiérkezésükig profin menedzselt 
beavatkozás mentette meg a fér-
fi életét, a vizimentő-tanfolyamon 
tanultakat jól és bátran kamatoz-
tatta Somogyi törzsőrmester a 
parton. 

Somogyi Dániel ezért a példa-
mutató magatartásért és tetté-
ért kapott Elismerő Díszokleve-
let Fonyód Város Polgármesteré-
től, Hidvégi Józseftől egy rendkí-
vüli Képviselő-testületi ülés kere-
tében. 

          szerkesztőség

FELHÍVÁS
A Fonyódi Polgármesteri Hi-

vatal pályázatot hirdet közte-
rület - felügyelő munkakör be-
töltésére.

A munkakör legkorábban 
2018. július 16. napjától tölt-
hető be.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. június 29.

További információ és a pá-
lyázat részletes kiírása: www.
fonyod .hu/h i rde tmenyek/
allashirdetesek/
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Tisztelt Érdeklődök! 

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy Fonyód Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
2018. június 23-án (szomba-
ton) 10.00 órakor a Polgár-
mesteri Hivatal Nagytermé-
ben (8640 Fonyód, Fő u. 19.) 
Üdülőhelyi Fórumot tart.

Minden érdeklődő polgárt 
tisztelettel várunk!

 Hidvégi József
 polgármester

25 éves Leipheim és Fonyód partner kapcsolata
2018. június 2-án jubileumi, ün-

nepi program keretén belül hosz-
szabbította meg Leipheim és Fo-
nyód városa az idei évben 25 éves 
testvérvárosi szerződését.

A két település vezetői – 
Gerhard Hartmann és Horváth 
Gábor polgármesterek - 1993. 
április 29-én írták alá azt a meg-
állapodást, amely kimondta a 
testvérvárosi kapcsolat létrejöt-
tét. Most e megállapodás újból 
aláírásra került, megerősítve a ne-
gyedszázaddal ezelőtti döntést. 
Az akkor elhangzott magasztos 
gondolatok így szóltak:

„Egy szabad Európa, melyben a 
kontinens népei békében és sza-
badon együtt élnek, csak akkor le-
hetséges hosszútávon, ha az ösz-
szes élő erők összefognak, és ha 
minden terület egyéni arculatát 
tiszteletben tartják. E magas cél 
csak akkor érhető el, ha a külön-
böző nyelveket beszélő emberek 
hidakat építenek, és saját határa-
ikon túl egymással találkoznak, és 
egymást megértik. Ezek a hidak a 
testvérvárosi kapcsolatokon ke-
resztül megerősödnek, és egy kö-
zös európai jövőhöz vezetnek.”

A jubileumi ünnepségre népes 
küldöttséggel érkezett a leipheimi 
delegáció. A programban ünne-
pi köszöntőt mondott a két város 
polgármestere, Hidvégi József 
és Christian Konrad, majd alá-
írásukkal megerősítették a part-
nertelepülési megállapodást.

Hidvégi József kiemelte, hogy 
a 25 év alatt sokat profitált Fo-
nyód a testvérvárosi kapcsolat-
ból. „Több száz diák ismerte meg 

Leipheim városát és a német kul-
túrát. Számos segítséget kaptunk 
a német várostól, kiemelném a 
tűzoltóautót és annak eszközkész-
letét, a tavalyi évben pedig az ut-
caseprő gépet. Nagyon sok barát-
ság és jó kapcsolat kötődött az 
évek során… …A mai napi aláírás 
megerősíti az eddigi 25 éves jó 
kapcsolatot, és remélhetőleg a kö-
vetkező 25 évre előrevetíti a közös 
együttműködés folytatását.”

A rendezvénynek a város egy-
kori és mai elöljárói is meghívott-
jai voltak. Miseta István 2002-
2006 között volt polgármestere 
Fonyódnak. Ő így emlékezett visz-
sza az akkori partnertelepítési vi-
szonyra: „Gyümölcsöző volt és jó. 
A polgármester úr is velem együtt 
kezdte a ciklusát. Mind a ketten az 
első két évben tanultuk azt, amit 
kellett. Tiszteltük és becsültük 
egymást. Még megvan az a hárs-
fa az emlékparkban, amit közö-
sen ültettünk. Fent kell tartanunk 
és meg kell ünnepelnünk egy ilyen 
kapcsolatot, ami két európai vá-
rost köt össze.”

Leipheim polgármestere ki-
emelte az ünnepi esemény jelen-
tőségéről, hogy fontos, hogy a két 
város megismerje egymás kul-
túráját, ennek megfelelően ké-
szültek tradicionális, meglepe-
tés műsorukkal is. „Nagy dolog a 
mai világban, ha két testvértelepü-
lés ilyen jó kapcsolatot tud ápol-
ni, mint Fonyód és Leipheim. Fon-
tos nekünk ez a mai nap és a kap-
csolat meghosszabbítása, amit 
egyébként 5 évente megteszünk. 
Az elmúlt években Fonyód nagyon 
sokat fejlődött, reméljük, 5 év múl-
va újra találkozhatunk.” – mondta 
Christian Konrad.

Christian Konrad átadta 
Leipheim ajándékát Makkos Csa-
bának, a Palonai Magyar Bálint 
Általános Iskola igazgatójának. 
Az 1000 Euro értékű játszótér 

építésére fordítható utalvány 
őszinte meglepetést és örömöt 
okozott úgy az igazgató úrnak, 
mint minden jelenlévő fonyódi-
nak. Az est zárásaként ünnepi 
gálaműsort adtak elő a testvérte-
lepülések fellépői. Néptáncot lát-
hattak a Fonyódi Betyárok Nép-
tánc Egyesület előadásában, va-
lamint kamarakoncertet Veress 
Ábel és barátai jóvoltából. Vé-
gül Leipheim városának tánccso-
portja ajándékozta meg a néző-
közönséget tradicionális bemu-
tatójukkal.
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A piacra vezető Blaha L. utca 
Béke utcától délre eső szakasza 
piaci napokon (szerda, szombat) 
június másodikától lezárásra ke-
rült olyan módon, hogy csak a 
fonyódi vásáron és piacon áru-
sítók, valamint a Blaha L. utca 
ezen szakaszán lévő üzletek tu-
lajdonosai, bérlői haladhassa-
nak be gépjárművel. Természe-
tesen a parkoló továbbra is meg-
közelíthető, ennek bejárata is in-
nen nyílik. 

Az Egészségügyi Nonprofit Kft. 
- Fonyód kollektívája elismerést 
kapott a szomszéd településen, 
Balatonfenyvesen is, a település 
létezésének 122. évfordulóján. 

A fenyvesi VII. Fenyővirágzás 
Fesztivál és Falunap keretében, a 
rendezvény zárásaként megtar-
tott Ünnepi Közgyűlésen, a Szent 
Erzsébet Plébániatemplomban a 
Balatonfenyvesért kitüntető címet 
adományozták az Egészségügyi 
Nonprofit Kft. képviselőinek, mun-

Hasznos látogatás Lengyelországban

Díjazták az Egészségügyi Kft. munkáját

FIGYELEM!

Krotoszyn egy éve testvérvá-
rosunk. 2017 májusában Lengyel-
országban kötött testvérvárosi 
megállapodást Krotoszyn és Fo-
nyód polgármestere, amelyet aztán 
az év augusztusában 
városunkban is szen-
tesítettek a felek. Ez a 
kapcsolat természete-
sen folytatódik, ennek 
keretében utazott ki is-
mét egy magyar dele-
gáció partnertelepülé-
sünkhöz. 

Ezek a kapcsolatok 
a tapasztalatok cseréje és a diák-
csere programok szempontjából is 
nagy jelentőségűek. Idén Krotoszyn 
városüzemeltetési körülményei-
vel ismerkedtek meg közelebbről a 

magyar vendégek, Hidvégi József 
polgármester vezetésével. A hiva-
tali működést is bemutatták a len-
gyelek, az oktatás területén pedig 
egy nagy különbséget tapasztal-

hattak a magyar küldöttség tagjai, 
hogy a magániskolák ott állami fi-
nanszírozásban is részesülnek. 

„Az utak, járdák, zöldterületek kar-
bantartása, tisztítása természete-

sen ott is fontos feladat. A belvárosi 
utak felújítását ők is folyamatosan, 
munkaterv szerint végzik, ahogy ta-
lálnak rá forrást, úgy haladnak. A 
pályázatok terén viszont talán mi ál-

lunk jobban, ezt irigyel-
ték is tőlünk.” - számolt 
be Fonyód polgármes-
tere. 

A Fonyódi Betyárok 
Néptánc Egyesület tag-
jai nagy sikerrel léptek 
színpadra a KrotoFEST 
keretében, amely egy 
nagy fesztivál volt. Vár-

hatóan augusztusban lengyel kül-
döttség érkezik településünkre, 
ahol mi csodálhatjuk meg az ő kul-
turális értékeiket. 

         szerkesztőség

kájuk elismeréseként.
A kitüntető emléklapot és díjat 

Lombár Gábor, Balatonfenyves 
polgármestere adta át az intéz-
mény képviselőjének, dr. Ács Zol-
tán főorvos úrnak.   

„Ez azt jelenti számunkra, hogy 
jól működik az Egészségügyi Kft., 
ezt most megerősítették a fenyve-
siek is. A visszajelzések alapján a 
fonyódiak is elégedettek az ellátás-
sal, az egynapos sebészet pedig 
szenzációsan működik. Azt gondo-

lom, hogy ez is egy újabb hírnevet 
hozott a Kft-nek, ezzel együtt Fo-
nyódnak.” – nyilatkozta Hidvégi 
József, Fonyód polgármestere. 

A Béke utcától délre szintén 
ne hajtsanak be gépkocsival a 
Gáz utcára, mert az utca ezen 
szakasza is lezárásra kerül és 
az érintett szakasz mögötti te-
rületen a parkolás fizetős. Tehát 
aki ide behajt, kizárólag parkolá-
si céllal tegye. Kivételek ez alól 
a Gáz utcai garázsok tulajdono-
sai, használói, ők behajthatnak.

Gyalogosan a továbbiakban is 
megközelíthető a piac az érin-
tett útvonalakon keresztül.

A Képviselő - testület döntése 
értelmében a forgalmi rend vál-
tozása a nyári szezonra vonat-
kozik.

            szerkesztőség
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Az elfogadó helyek folyamato-
san bővülő körében szereplő vállal-
kozások Fonyód Kártya matricával 
igazolják, hogy az általuk biztosí-
tott és regisztrált kedvezményt az 
önkormányzat szerződéses part-
nereként a Fonyód Kártyával ren-
delkező személyek számára biz-
tosítják, ezzel is növelve a kártya 
értékét.

Minden fonyódi vállalkozást arra 
biztatunk, hogy csatlakozzon a kez-
deményezéshez. Ahol Fonyód Kár-
tya matricát látnak, ott az elfogadó 
hely által meghatározott és regiszt-
rált mértékben kedvezményt bizto-
sítanak a kártyával rendelkező sze-
mélyeknek. 

A partnerlistáról és a kedvezmé-
nyek részleteiről a www.fonyod.hu 
weboldal mellett az önkormányzat 
telefonos ügyfélszolgálatán, illetve 
az adott vállalkozásnál is informá-
lódhatnak.

Elfogadó partnerek:
1. Fonyódi Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17.
Kedvezmények az alapár %-ban:

- Hunyadi utcai parkolás – parko-
lási díj 100% a parkolás megkezdé-
sétől számított első órára a Hunya-
di utcában a gyalogátjárótól keletre 
eső parkolókban úgy, hogy a kártya 
mellé a szélvédő mögé kerüljön ki-
helyezésre egy „parkoló” óra, mely-
lyel a parkolás megkezdésének idő-
pontja igazolható.

- Fizetős strand(ok) - belépő 100 %
- Fizetős kilátók - belépő 100 %
- Kutyás fürdőhely - belépő 100%
- Kripta - villa - belépő 100%
- Múzeum - belépő 100 %
 2. Vincze Zsolt E.V. – Gyöngy-

halász Étterem (Kikötői Üzletsor - 
Vigadó tér); 8640 Fonyód, Mandu-
lás u. 15. 
Kedvezmények az alapár %-ban:

- étel, ital fogyasztás - alapár 10 %
 3. Hidvégi Bence – HB Nicotiána 

Bt. (Nemzeti Dohánybolt - Dísz tér)

Fonyód Kártya elfogadó helyek
8640 Fonyód, Turul u. 6.
Kedvezmények az alapár %-ban:
- minden termékre 10.000 Ft. fe-

letti vásárlás esetén – alapár 2 %
4. Makkos Péter – Makkos Ven-

déglő (Hunyadi utca); 8640 Fonyód, 
Napsugár utca 39. 
Kedvezmények az alapár %-ban:

- étel, ital fogyasztás - alapár 10 % 
5. Huber & Huber 2008 Kft.  

(Cafe Móló Étterem - Kikötői Üzlet-
sor - Vigadó tér); 8640 Fonyód, Ta-
bán u. 33. (Vigadó tér)
Kedvezmények az alapár %-ban:

- étel, ital fogyasztás - alapár 10 %
6. Pastapronto Kft. (Fapipa Étte-

rem - Kikötői Üzletsor - Vigadó tér); 
7400 Kaposvár, Németh I. fasor 53.
Kedvezmények az alapár %-ban:

- étel, ital fogyasztás - alapár 10 %
7. Fórián Gyula e.v. – Marco 

Caffe (Ady Endre utca); 8640 Fo-
nyód, Ady E. u. 33 
Kedvezmények az alapár %-ban:

- a helyszínen fogyasztott étel, 
ital fogyasztás  – alapár 10 %

8. Péter Annamária e.v. – Bar-
bakán Kávézó (Dísz tér); 8640 Fo-
nyód, Ady E. u. 7 
Kedvezmények az alapár %-ban:

- 2.000 Ft vagy a feletti vásárlás 
esetén  – alapár 10 %

9. Óh Zsolt e.v. (Dísz tér); 8640 
Fonyód, Ady E. u. 7 
Kedvezmények az alapár %-ban:

- 2.000 Ft vagy a feletti kulcsmá-
solás esetén  – alapár 10 %,

- gravírozás – alapár 10 %
- bélyegzőkészítés (komplett) – 

alapár 5 %
10. Jasper 2000 Kft. – BlueCafe 

Pizzeria&Cocktail Bar; 8640 Fonyód 
Vigadó tér 9.
Kedvezmények az alapár %-ban:

- csak ételek árából ( ital nem) - 
alapár 10 %

11. Fonyód Média Nonprofit 
Kft.; 8640 Fonyód Fő u. 19.
Kedvezmények az alapár %-ban:

- minden hirdetés árából magán-
személyeknek – alapár 10 %

12. Fonyód Konyha Nonprofit 
Kft.; 8640 Fonyód Fő utca 19.
Kedvezmények az alapár %-ban:

Felnőtt étkező vendégek részé-
re egész havi étkezés egy összeg-
ben való befizetése esetén ( min. 
20 adag) – alapár 5%

13. Fonyód Konyha Nonprofit 
Kft. - Villa Kávézó; 8640 Fonyód 
Fő u. 19.
Kedvezmények az alapár %-ban:

Étel, ital 2.000 Ft feletti fogyasz-
tás esetén – alapár 10 %

Tájékoztató a Fonyód 
Kártya 2018. évi
érvényesítéséről

Mit kell tennie, ha érvényesí-
teni szeretnék a Fonyód Kártyát 
a 2018. évre?

Amennyiben Ön nem rendel-
kezik adóhátralékkal, úgy be kell 
hozni az Ön és az Önnel közös 
háztartásban élő Fonyód Kártya 
tulajdonosok kártyáit a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatá-
ra, ahol munkatársunk felragaszt-
ja az érvényesítő matricát a jogo-
sultak kártyájára. 

Elviheti-e Ön más, nem Önnel 
egy háztartásban élő személy 
érvényesítő matricáját?

Nem! Kizárólag a Polgármes-
teri Hivatal munkatársa jogo-
sult felragasztani az érvényesí-
tő matricát, miután meggyőző-
dött, hogy a kártya tulajdonos jo-
gosult arra. 

Mit kell tennie, amennyiben 
nem jogosult a 2018. évi érvé-
nyesítő matricára?

A Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálatán felvilágosítást 
kaphat arról, hogy miért nem jo-
gosult a 2018. évi érvényesítő 
matricára és arról is, hogy mit 
kell tennie ahhoz, hogy jogosult-
tá váljon.

Fonyód Város Önkormányzata
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Nagyon kedvező tapasztalatok 
alapján, második alkalommal tar-
totta meg szabadtéri, pünkösdi is-
tentiszteletét a református egyház-
község. A bélatelepi strandra meg-
hirdetett alkalmon a gyülekezet ke-
mény magján kívül főképpen fiata-
lok, gyermekeikkel érkező szülők, il-
letve a felekezeten kívüliek jelentek 
meg.

Szokatlan, s mégis meghitt kör-
nyezetet teremtett a helyszín az 
északi part látványával, és a hul-
lámzó Balatonnal. Halász Noémi 

A februári közmeghallgatáson töb-
ben jelezték, hogy belterületi, lakott 
ingatlanjaikon megjelennek a va-
dászható vadfajok, azok közül is leg-
inkább a vaddisznó gyakori jelenlété-
re és általa okozott károkra panasz-
kodtak a fonyódiak.

Sajnálatos módon nem egyedi 
problémáról van szó, hiszen napja-
inkban egyre gyakrabban találkozunk 
a lakott területen megjelenő vadak-
kal kapcsolatos problémákkal és az 
ezekhez kapcsolódó konfliktusokkal. 
A téma immár napi szinten jelen van 
a médiában is. 

Hidvégi József polgármester és a 
hivatal szakemberei a probléma ke-
zelése érdekében tárgyalóasztal-
hoz ültek a vadászatra jogosult kép-
viselőivel, illetve a tájegységi főva-
dásszal. Az egyeztetésen elhang-
zott, 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. 

Mivel a jogi környezet megváltoz-

tatása optimális esetben is évekbe 
telhet és a megváltozott jogszabály-
ok sem biztos, hogy teljes mértékben 
adnak megoldást a probléma kezelé-
sére, a szakemberek a vadászterüle-
ten a korábbi évek gyakorlatával ellen-
tétben sokkal intenzívebb állomány-
csökkentést irányoztak elő. Ez a vad-
disznó esetében állományának jelen-
tős apasztásához vezet és 2017. no-
vember 1. napjától az új vadászat-
ra jogosult tervszámaiban is meg-
mutatkozik, hiszen az elmúlt négy 
hónapban másfélszer annyi egyedet 
hoztak terítékre a hivatásos vadá-
szok, mint a korábbi vadászatra jo-
gosult egész évben összesen. 

A szakemberek abban is egyet-
értettek, hogy a belterületi ingat-
lanok tulajdonosai is segíthetik 
ezt a vadvisszatartó tevékenysé-

get azzal, hogy ingatlanjaikat kör-
bekerítik, a már meglévő kerítése-
iket rendszeresen megvizsgálva ki-
javítják 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 szoktassák 
magukhoz, mert ezzel csak fokoz-
zák a vad jelenlétét a belterületen, 
ami újabb és újabb bejelentéseket 
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. 

Tájékoztató a belterületen megjelenő vadkárokról

Szabadtéri pünkösdölés
lelkipásztor hirdette az ünnepi igét, 
s áldotta meg a jelenlevőket.

Az istentisztelettel nem ért véget 
a program. Közös „gyülekezeti lako-
mával” folytatódott az összejöve-
tel. Bográcsban főtt a halászlé, gril-
lezés, szalonnasütés, kinek – kinek 
saját ízlése szerint, illetve az alka-
lomra szánt sokféle sütemény tála-
lása tette emlékezetessé az egyhá-
zi eseményt. A gyerekeknek társas-
játékra, és kézműves foglalkozás-
ra is lehetőségük volt, s néhányan 
megfürödtek a tóban.

Az alkalomról  -más közösségi 
esemény mellett-   több fotó is lát-
ható a gyülekezet facebook olda-
lán.

https://hu-hu.facebook.com/
fonyfeny/

           Ellenberger József

Fotó: Cserjés Gábor
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Az általános munkálatok – a vá-
ros tisztántartása, és a szemét ösz-
szegyűjtése mellett – munkatársa-
ink szinte már a nyári munkálatok-
ra koncentráltak május hónapban, 
a hirtelen jött meleg miatt előre kel-
lett hozni és megsürgetni néhány 
feladatunkat.

Részt vett a városüzemeltetés az 
éves lomtalanítás munkálataiban. 
A nyári időjárás gyors érkezésével a 
strandokat hamar használatba vet-

A Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája az alábbi in-
gyenes szakmai képzéseket hirdeti meg 2018 szeptemberétől:

I. Esti tagozatos másodszakmás képzéseink:
• hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
• eladó
• kőműves
• festő, mázoló, tapétázó
• irodai titkár (érettségihez kötött!)
• turisztikai szervező, értékesítő (érettségihez kötött!)

A képzés időtartama érettségi vagy szakmai bizonyítvánnyal rendelkezők számára 
2 év. A résztvevők számára diákigazolványt biztosítunk! Felső korhatár nincs!

II. Nappali tagozatos, érettségi utáni képzéseink:
• kereskedő – 1 év (Bemeneti feltétel: kereskedelem ágazati érettségi vizsga!)
• irodai titkár – 2 év

III. Nappali tagozatos, általános iskola utáni 3 éves szakközépiskolai képzéseink:
• festő, mázoló, tapétázó
• villanyszerelő
• kőműves
• hegesztő
• eladó
IV. Nappali tagozatos, általános iskola utáni 4 éves szakgimnáziumi képzéseink:
• rendészet és közszolgálat
• turisztika
V. Érettségire felkészítő szakközépiskola (2 év, nappali tagozat)
Bemeneti feltétel: iskolai rendszerű képzésben szerzett, államilag elismert szakké-

pesítést igazoló bizonyítvány
Nappali tagozatos képzéseinken a felső korhatár 25 év.

További információ:
Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
8640 Fonyód, Béke u. 1. 
Tel: (85) 361-510
e-mail: iskola@liveedu.bacsak.hu
www.bacsak.hu
facebook.com/bacsak.fonyod

Vegyük észre!
Két évvel ezelőtt újult meg a 

vasúti aluljáró festése Fonyó-
don. Az impozáns, igényes kivi-
telezéssel megvalósított mese-
beli, víz alatti világot a pünkös-
di hosszú hétvégén az alkotók, 
a TCH Tárnoki Művészeti Egye-
sület csapata frissítette és ki-
egészítette.

Tehát most azok a szakaszok 
is megszépültek, vagy kitelje-
sedtek, amelyeket 2 éve nem 
festettek le, így lett teljes a mi 
vízi világunk.  

       Köszönjük!

A Városüzemeltetés aktuális munkálatai

Szerezz szakmát Fonyódon!

ték a fürdőzők. Játszótéri eszközö-
ket újítottak fel munkatársaink, a 
strandlejárókat lemosták, lefestet-
ték és kihelyezték. A Bélatelepi ki-
kötőben a sólya padlózását, össze-
szerelését és kihelyezését elvégez-
tük. Ugyan itt, Bélatelepen, a kis vi-
torlások helyeinek kicölöpözését, 
kikötőbakok elkészítését, és ezek-
nek a kihelyezését is elvégezték 
munkatársaink. 

Májusban az aszfalt újrahasz-
nosító géppel a Kupavezér utcá-
ban, Harmatos utcában, Tabán ut-
cában, Dobó utca felső részében, a 
Csisztai úton, Kisfaludy utca alsó 
szakaszán és a Temető utcában vé-
gezték el munkatársaink; köves út-
jaink mészkőzúzalékkal történő ja-
vítását a Dárdai köz, Tabán utca, 

István király utca, Egri utca, Aradi 
Vértanúk utca, Török Ignác utca út-
jain végeztünk. 

Már nagy erővel nyírják munka-
társaink a közterületek zöld terü-
leteit, a központi helyszínekre, a 
gyereknapi rendezvény környéké-
re koncentrálva kezdték meg az 
idei évben ezeket a munkálatokat. 
Májusban is folyamatosak voltak 
a közterületek, sétányok, virág-
ágyások gyomlálása, kapálása, 
gereblyézése és a zöldhulladék el-
szállítása. A látványos nyári virág-
ágyások telepítése korán megkez-
dődött, Fonyód idén is virágpom-
pába borul nyárra.
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Pedagógus Nap: Jutalmazták a munkáját! 

Dog Beach Fest- Kutyák és gazdik hétvégéje

Zenés estek Fonyódon
A tematikus hétvégék és fesztiválok mellett hét-

köznapokon is találhatnak zenés kikapcsolódásra 
lehetőséget a fonyódiak és az itt nyaraló vendé-
gek. Az alábbi listában egy kivétellel (azt külön je-
lezzük) ingyenes alkalmakat kínálunk Önöknek: 

• július 7. 20 óra Vigadó tér: Retrokonok 
• július 8. 20 óra Vigadó tér: Rio Bulizenekar
• július 11. 20 óra Dísz tér: Lobo Latino
(előtte Mini Wolf-Ici pici kölyökparty)
• július 12. 20 óra Vigadó tér: Retro diszkó
D.J.Forkmann
• július 13. 20 óra Vigadó tér: Rio Bulizenekar
• július 14. 20 óra Vigadó tér: Lobo Latino
(előtte Mini Wolf-Ici pici kölyökparty)
• július 15. 20 óra Dísz tér: Tschepen Tamás
• július 19. 20 óra Vigadó tér: Retro diszkó Dj. Ringó
• július 20. 20 óra Vigadó tér: Retrokonok
• július 21. 20 óra Vigadó tér: Fox Együttes
  utcabálja
• július 22. 20 óra Vigadó tér: Rio Bulizenekar
• július 24. 20 óra Klasszikusok a Balaton hul-

lámain: Szigliget hajó - Veress Ábel zongoraestje 
Belépődíjas rendezvény

Idén is vár mindenkit a Balaton legnagyobb kutyás 
fesztiválja. 

Ha szeretnétek kutyátokkal együtt lazulni, pancsol-
ni a Balatonban, érdekes programokon, versenyeken 
részt venni, sok kutyás kiállító termékei és szolgálta-
tásai között válogatni, akkor irány a Dog Beach Fest! 

Akik nem csak pihennének a parton, azoknak érde-
kes és hasznos programokat kínálunk:

- kutyaiskola és kutyatréner interaktív bemutatója 
- gyerekkoncert
- trükkverseny és szépségverseny
- kvízjátékok
- állatorvosi tanácsok
- tombola értékes nyereményekkel

A strand büféje kiváló balatoni ínyencségeket és 
klasszikus strandételeket kínál, többek között ponty-
hamburger, lángos és főtt kukorica is várja a vendé-
geket.

Június hetedikén tartották a 
Pedagógus Napot az Óvodában. 
Az évek óta hagyományos mó-
don megrendezésre kerülő ren-
dezvényre meghívást kapnak az 
ovi és a bölcsi nyugdíjas és je-
lenlegi alkalmazottai, dolgo-
zói, valamint a gyermekek ét-
kezését ellátó Konyha Kft mun-
katársai, és a Városüzemelte-
tés részéről a mindenkori kar-
bantartónk. A fenntartó részé-
ről Hidvégi József Polgármes-
ter Úr és az iskola részéről Mak-

kos Csaba igazgató.
A rendezvény célja a köszö-

netnyilvánítás a gyermekek ne-
velésével foglalkozó munkatár-
sak egész éves lelkiismeretes 
munkájáért, melyet polgármes-
ter úr, igazgató úr elismerő, ösz-
tönző szavaival megköszönt.

Minden évben az intézmény-
vezető javaslatára Polgármes-
ter Úr által sor kerül egy dolgo-
zó kitüntetésére is, magas szín-
vonalú munkájának elismerése-
képpen.

Az idei kitüntetett dolgozó 
Gál Ildikó dajka volt.

    Biró Lívia

Az igazi kutyás kikapcsolódás, kutyás strand 
„feeling” garantált! 

Várunk Fonyódon, a kutyás strandon június 29. 
és július 1. között.

Részletek a www.dogbeachfest.hu oldalon!
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Az Önkormányzati Hivatali Por-
tál (továbbiakban: Portál) az ön-
kormányzati ASP rendszerben az 
elektronikus önkormányzati ügyin-
tézés helyszíne.

A weboldal a következő interne-
tes címen érhető el: https://ohp-20.
asp.lgov.hu/kereses

A Portál az önkormányzati ASP 
rendszert igénybe vevő önkormány-
zatok természetes személy és jogi 
személy ügyfelei számára egyaránt 
lehetőséget biztosít a szakrend-
szeri alkalmazásokhoz kialakított, 
elektronikusan elérhető szolgálta-
tások igénybe vételére.

Igénybe vehető elektronikus 
ügyintézési szolgáltatások

• Adóegyenleg lekérdezés
Az ügyfél lekérheti adott telepü-

léshez tartozó helyi adó egyenle-
gét. Az egyenleg lekérdezéséhez a 
felhasználónak az ügyfélkapus azo-
nosítás (továbbiakban KAÜ) után 
meg kell adnia az adóazonosító je-
lét, vagy adószámát is. Azonosítás 
után a felhasználó lekérdezheti az 
adott adott önkormányzati adóha-
tóságnál fennálló személyes adó-
egyenlegét, vagy képviseleti jog-
gal felruházott személyként azon 
(természetes vagy jogi) személyek 
egyenlegét, amelyekkel kapcsolat-
ban az önkormányzatnál jogosult 
eljárni.

• Ügykövetés
A bejelentkezett felhasználók le-

kérdezhetik az általuk az ASP Ön-
kormányzati Hivatali Portál felüle-
tén elektronikusan indított helyi ön-
kormányzati ügyek státuszát is. Az 
alkalmazás lehetőséget biztosít az 
ügyfelek számára az ügyintézési 
folyamat interneten keresztüli nyo-
mon követésére.

• Ügyindítás
Az ügyindítás egy elektronikus 

űrlap benyújtását jelenti. A telepü-
lés és az ügy kiválasztása után az 

AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS SZOLGÁLTATÁS 
IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA

űrlapkitöltő alkalmazás segítségé-
vel az ügyfél kitölti az űrlapot, majd 
beküldi a települési önkormányzat 
hivatali tárhelyére. A címzett önkor-
mányzat iratkezelője érkezteti a be-
nyújtott űrlapot és iktatás után be-
kerül a megfelelő szakrendszerbe 
vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelen-
leg az önkormányzat adó, ipar-, és 
kereskedelmi, hagyatéki leltár, bir-
tokvédelmi, anyakönyvi és szociális 
ügyei támogatottak szakrendsze-
ri fejlesztésekkel az önkormányzati 
ASP rendszeren keresztül, de az ún. 
e-Papír szolgáltatás segítségével 
bármilyen ezen kívüli ügy elektroni-
kusan indítható. Az ügyindítás beje-
lentkezéshez és regisztrációhoz kö-
tött szolgáltatás, ennek hiányában 
az űrlap legfeljebb csak nyomtatha-
tó és papír alapon nyújtható be.

Regisztráció, a szolgáltatás 
igénybevétele

A Portál bárki számára elérhe-
tő, egyes funkciók szabadon hasz-
nálhatók, más funkciók azonban re-
gisztrációhoz kötöttek. Az azonosí-
tás a KAÜ igénybevételével törté-
nik. Az első belépéskor létrejön az 
ASP elektronikus ügyfél személyes 
fi ókja, amelyben személyre szabott 
beállítások és adatok adhatók meg. 
Ezek később módosíthatóak.

Az ASP központ ügyfélolda-
li szolgáltatásai a Portálon keresz-
tül vehetők igénybe. Az ügyfelek-
nek ki kell választaniuk, hogy 
melyik, az ASP központ-
hoz csatlakozott tele-
pülésen szeretné-
nek ügyet intéz-
ni, ezután ve-
hetik igény-
be az ASP 
szakrend-
s z e r e k 
k í n á l t a 
ügyinté-
zési le-

hetőségeket. Az ügyfelek számára 
nyújtott ügyintézési szolgáltatások 
köre településenként eltérhet.

Figyelem! A KAÜ azonosítással 
elérhető felületen a munkamenet el-
tér az eddig megszokottól. A mun-
kamenet a bejelentkezéstől számí-
tott inaktivitási időt veszi fi gyelembe 
(30 perc). A KAÜ munkamenet élet-
tartama azonban ennél jóval hosz-
szabb, a bejelentkezéstől számítva 
240 perc, aktivitástól, azaz az olda-
lon végzett tevékenységtől függetle-
nül. Ez azt jelenti, hogy amennyiben 
Ön bejelentkezett, és 30 perce nem 
végez semmilyen műveletet az olda-
lon, de a KAÜ 240 perces élettartam 
még nem járt le, a rendszer ugyan fi -
gyelmezteti Önt a munkamenet le-
jártára, de munkáját a 30 perc letel-
tével anélkül folytathatja, hogy ismé-
telten meg kellene adnia az azono-
sítóit. Amennyiben az Ön bejelentke-
zése óta már eltelt 240 perc, abban 
az esetben – tevékenységének foly-
tatásához - a rendszer újbóli azono-
sítást kér.

Fentiek miatt felhívjuk szíves fi -
gyelmét, hogy amennyiben nem kí-
vánja tovább használni a szolgálta-
tást, - adatainak biztonsága védel-
mében - ne a böngészőablakot zár-
ja be, hanem mindig kattintson Ki-
jelentkezés gombra.Az ASP központ ügyfélolda-

li szolgáltatásai a Portálon keresz-
tül vehetők igénybe. Az ügyfelek-
nek ki kell választaniuk, hogy 
melyik, az ASP központ-
hoz csatlakozott tele-
pülésen szeretné-
nek ügyet intéz-
ni, ezután ve-
hetik igény-
be az ASP 
szakrend-
s z e r e k 
k í n á l t a 
ügyinté-
zési le-

jelentkezés gombra.
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Fonyódi Hírmondó

Fonyód - a Balaton kilátója, az élmények városa
A Balaton déli partjának egyik 

legnagyobb települése, Fonyód. Itt 
található a Balaton leghosszabb 
mólója, a legjobb szabadstrandja 
és a legszebb panorámát nyújtó ki-
látója. Fonyód minden adottságá-
val egy romantikus kisváros han-
gulatát nyújtja, ugyanakkor fejlett 
infrastruktúrájának, pezsgő kultu-
rális életének, művészeti és gaszt-
ronómiai sokszínűségének kö-
szönhetően magas életszínvona-
lat biztosít lakói, és nyaralói szá-
mára egyaránt. 

Fonyód innovációra való folya-
matos nyitottsága tette lehetővé, 
hogy a város legkomfortosabb für-
dőhelye, a Panoráma strand szom-
szédságában épüljön fel a Sunset 
Resort Apartmanház. A 85 lakásos 
Apartmanház (8640 Fonyód, Fürdő 
utca 36.) a városközponthoz kö-
zel, mégis egy csendesebb részen, 
egyedülálló badacsonyi panorá-

mával várja leendő lakóit. A pro-
jekt tervezésekor és helyszínének 
kiválasztásakor, nagy hangsúlyt 
fektettünk az épület korszerű meg-
jelenésére; a parkosított közössé-
gi tér igényes kialakítására; továb-
bá a vízpart közelségére. Az épü-
letben az egyszobás 32 m2-es la-
kástól a négyszobás 75 m2-es la-
kásig minden lakástípus megtalál-

ható, így mindenki megtalálhatja a 
számára leginkább megfelelő ott-
honát. Szakképzett értékesítő kol-
légáink készséggel állnak rendel-
kezésükre a helyszínen!  Átadási 
idő: 2019. június közepe. 

 Üdvözlettel:
 Garnet Investment Kft.
 +36 20 285 2940
 www.sunset-resort.hu
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2018. június

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Templom tér

Kutyás Fürdetőhely

Kutyás Fürdetőhely

Báthory utcai strand

Piac

Feng Shui Galéria

FONYÓDI
PROGRAMOK

Június 17-től Július 20-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Június 17. vasárnap

18 óra

Június 22., péntek
21.30 óra

Június 23., szombat
10 óra

Június 23., szombat 
18 óra

Június 23., szombat 
18.30 óra

Június 29., péntek
18 óra

Július 1., vasárnap
18 óra

Július 7., szombat
14 óra

Július 14., szombat
14 óra

Július 20-21.
(péntek, szombat) 

Július 14., szombat

Június 29 - Július 1.
péntek, szombat,
vasárnap 16 óra

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Berkes Gabriella színész, énekes közönségtalálkozója

Csillagászati bemutató és közös csillagnézés

Üdülőhelyi Fórum

Múzeumok Éjszakája

Fonyódligeti Nap
részletek a 14. oldalon

MOL Balaton átevezés
részletek a 22. oldalon

Bélatelepi Nap
részletek a 14. oldalon

Rábai Ridovics Ferenc festőművész kiállításának megnyitója 

Dog Beach Fest - Kutyák és gazdik hétvégéje
részletek a 9. oldalon

Szabó András festőművész - A szépség rabja című
kiállításának megnyitója

Kánya Kata színésznő, televíziós műsorvezető
Életvezetési tanácsadás című előadása

Retro Balaton Fesztivál - belépőjegyes rendezvény
(részletek a hátlapon)

Sacravia Nyári színház - Fonyód, Fő utca 10.
Programajánló a 13. oldalon

Helyszínek:
Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.); Feng Shui Galéria (Szent István u.82.); Báthory utcai strand;
Kutyás fürdetőhely; Templom tér - Fonyódliget;  Polgármesteri Hivatal (Fő u. 19.);
Városi Kulturális Központ (Ady Endre u. 17.); Vigadó tér 

Múzeum

Múzeum

Múzeum

Polgármesteri Hivatal
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Fonyódi Hírmondó

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Kutyás Fürdetőhely

Kutyás Fürdetőhely

Báthory utcai strand

Piac

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 napon: szeptember 8.

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

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

Evangélikus gyülekezeti alkalmak 

• június 17. vasárnap 9:30 istentisztelet

• július 1.  vasárnap 9:30 úrvacsorás istentisz-
telet

• július 15. vasárnap 9:30 istentisztelet
 a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaórák nyáron szünetelnek

Ökumenikus Kulturális Estek a Múzeumban
szeptemberben folytatódnak

Református Istentiszteletek
rendje

Minden vasárnap 11 órától istentisztelet a 
templomban (József utca 21.)

A hónap utolsó vasárnapján úrvacsoraosztás.
Július hónapban a lelkész szabadságon van, 

helyettesek:
Július 1. Literáty Zoltán, Érd-liget

Július 8 és 15. Boros Péter, Budakeszi
Július 22. Nagy Gergely, Budapest

II. Vakációs Bibliahét 2018. augusztus 6-12. 
Számolj Istennel! Bevezetés a pénzügyek Is-

ten szerinti kezelésébe gyermekeknek.

Bármilyen ügy esetén értesítendő: 
Ellenberger József, gondnok: 30/3389762

A bibliaórák nyáron szünetelnek

Részletek: vizmellettifa.org

Sacravia Nyári színház - Fonyód, Fő utca 10.
Programajánló:

GYERMEK ELŐADÁS 18.00

június 16. (sz)     MARCI, A HARCI MACI KALANDJAI

június 17. (v)        Janikovszky Éva HÁNYSZOR MONDJAM MÉG?!
                                zenés rosszalkodás / Görbetükör Színház

június 22. (p)         TÜCSÖK SZABI CIRIPMÓKA gyermekkoncert

június 23. (sz)      Csukás István-TóthTamás ÁGACSKA zenés útkereső-útmutató utazás / Főnix Műhely

június 24. (v)        MINDENT LÁTÓ KIRÁLYLÁNY mesejáték / Soltis Lajos Színház

június 29. (p)        RÉPARETEKMOGYORÓ DUÓ: TÁNC-LÁNC interaktív gyermekműsor

június 30. (sz)      Marék Veronika BORIBON KIRÁNDUL bábelőadás / Nefelejcs Bábszínház

július 1. (v)           Tóth Tamás GIGOSZ VARÁZSLATOS MESEJÁTÉK /
          Artashat Örmény Nemzetiségi Színház

július 6. (p)           Bábor Éva, Zsámár Katalin MARCIPÁN CICA mesejáték / Zsámár Kati, Gay Tamás

július 7. (sz)         SÁTORBÁBSZÍNHÁZ bábdélután / Fabula Bábszínház 16.00-19.00

július 8. (v)           ALMA ZENEKAR koncert

július 13 (p)          FIGURA EDE: A HÉTFEJŰ SÁRKÁNY mesekoncert

július 14. (sz)       AMIKA CUKRÁSZDÁJA mesejáték / Soltis Lajos Színház

július 15. (v)         AFRIKAI TÁNC WORKSHOP

július 20. (p)        Marék Veronika KIPPKOPP A FŰBEN bábelőadás / Nefelejcs Bábszínház

július 21. (sz)      STAR LIGHT: VARÁZSLATOS MESEMUSICAL koncert

július 22. (v)        A CSILLAGSZEMŰ JUHÁSZ gyerekelőadás / Görbetükör Színház     

június 15. (P)      Örkény István: TÓTÉK tragikomédia kamara változat

június 16. (sz)     Presser Gábor A PADLÁS félig mese-félig musical / Magyarock Dalszínház

június 17. (v)       ÉLJEN A SZERELEM! CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ operett / Össznemzeti Színház

június 22. (p)       NEMZETI KÓRUSTALÁLKOZÓ

június 23. (sz)     Karinthy HOGY KELL BÁNNI A FÉRFIAKKAL? kabaré / FőnixMűhely

június 24. (v)       Shakespeare SZENTIVÁNÉJI ÁLOM vígjáték / Soltis Lajos Színház

június 29. (p)       BAGDI BELLA: A SZERETET ÖSSZETART koncert

június 30. (sz)     KOLTI HELGA: SZENT ERZSÉBET LEGENDÁJA vígságos szomorújáték

július 1. (v)          Zsora Harutunjan AJAKRÚZS zenés komédia / Artashat Örmény
         Nemzetiségi Színház

július 6. (p)          LAÁR ANDRÁS: KIDERÜLÉS - A DERŰS ÉLET TITKA önálló est

július 7. (sz)        SÜSÜ, A SÁRKÁNY KALANDJAI / Hadart Színház

július 8. (v)          AQUINCUM KVARTETT - MOZART FUVOLA NÉGYES koncert

július 13 (p)         THE BLACKBIRDS - BEALTES - IDŐUTAZÁS

július 14. (sz)      Fábián Péter, Benkó Bence A CIGÁNY zenés prevakera egyrészt /
         Soltis Lajos Színház

július 15. (v)        AFRIKAI SHOW

július 20. (p)        Ingrid Arthur, Brad Vee Johsnson GOSPEL KONCERT

július 21. (sz)      STAR LIGHT: NEOTON VÁLOGATÁSOK koncert

július 22. (v)        Zoltán Miklós - Abrudbányai Ödön: HOMOKRAJZ tragédia

június 15. (P)      

június 16. (sz)     

június 17. (v)       ÉLJEN A SZERELEM! CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ operett 

június 22. (p)       NEMZETI KÓRUSTALÁLKOZÓ

június 23. (sz)     

június 24. (v)       

június 29. (p)       

június 30. (sz)     

július 1. (v)          
         Nemzetiségi Színház

  LAÁR ANDRÁS: 

július 7. (sz)        SÜSÜ, A SÁRKÁNY KALANDJAI 

június 15. (P)      

június 16. (sz)     

június 17. (v)       ÉLJEN A SZERELEM! CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ operett 

június 22. (p)       NEMZETI KÓRUSTALÁLKOZÓ

június 23. (sz)     

június 24. (v)       

június 29. (p)       

június 30. (sz)     

július 1. (v)          
         Nemzetiségi Színház

július 6. (p)        

július 7. (sz)        SÜSÜ, A SÁRKÁNY KALANDJAI 

július 8. (v)          AQUINCUM KVARTETTjúlius 8. (v)          AQUINCUM KVARTETT

    THE BLACKBIRDS július 13 (p)     

július 14. (sz)      
         Soltis Lajos Színház
július 14. (sz)      
         Soltis Lajos Színház

július 15. (v)        AFRIKAI SHOWjúlius 15. (v)        AFRIKAI SHOW

július 20. (p)        július 20. (p)        

július 21. (sz)      július 21. (sz)      

július 22. (v)        Zoltán Miklós -

SACRAVIA SZÍNHÁZ 20.30

június 15. (P)      

június 16. (sz)     

június 17. (v)       ÉLJEN A SZERELEM! CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ operett 

június 22. (p)       NEMZETI KÓRUSTALÁLKOZÓ

június 23. (sz)     

június 24. (v)       

június 29. (p)       

június 30. (sz)     

július 1. (v)          
         Nemzetiségi Színház

július 6. (p)        

július 7. (sz)        SÜSÜ, A SÁRKÁNY KALANDJAI 

július 22. (v)    

július 8. (v)          AQUINCUM KVARTETT

július 13 (p)     

július 14. (sz)      
         Soltis Lajos Színház

július 15. (v)        AFRIKAI SHOW

július 20. (p)        

július 21. (sz)      

Programajánló:Programajánló: 2018 NYÁR
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Július 14. szombat:
Bélatelepi Nap:  Helyszín: Báthory utcai strand
14 órától: Légvár, játszóház, arcfestés, gyerek-

foglalkozás, játszó ketrec, lufi hajtogatás
18 óra: Vitéz László bábelőadás

Július 7. szombat: 
Fonyódligeti Nap: 

Helyszín: Templom tér
14 órától: Légvár, játszóház, arcfestés, gye-

rekfoglalkozás, játszó ketrec, lufi hajtogatás,
20 órától: Templomi koncert

www.fonyod.hu
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Fonyódi Hírmondó

Fonyódi Gyermeknap és Polgárrá Fogadás

Bandérium Napja - 2018

Május utolsó vasárnapján a 
gyermekekről szólt az egész dél-
után Fonyód Vigadó terén. A 
Szőlőskislaki Artistaiskola növendé-
kei, Latrompette Matild tanítványai 
mutatták be ügyességüket a nézők 
számára, majd a színpadon interak-
tív mesejátékkal szórakoztatta, első-
sorban a kisebb gyerekeket a Porté-
ka színpad. A testmozgás is fősze-
repbe került, zumba bemutatóval 
mozgatta meg a kedvet kapó részt-
vevőket Szilágyi Eszter vezetésével 
a fonyódi zumba csapat. A gyerekek 
számos programon vehettek részt, 
élvezhették a mozgás, az ismeret-
terjesztő állomások, és a játékos 
eszközök kipróbálásának lehetősé-
geit is. Kiváló alkalom nyílt a fonyó-
di gyereknapon a szörfdeszka kipró-
bálására. A szimulátort a Surf&More 

Idén hatodik alkalommal került 
megrendezésre a Fonyódi Múzeum 
és Helytörténeti Egyesület szerve-
zésében a Bandérium napja. Az idei 
nap is a lovas felvonulással indult, 
a huszárok és kishuszárok a Krip-
ta villánál pihentek meg, ahol fris-
sítővel várták őket. A rendezvény 
programja a múzeumban kiállított 
Viselet - és fegyvertörténeti tárlat 
méltatásával vette kezdetét. A je-
les nap fő helyszínét a világhábo-
rús emlékműnél alakították ki. A 

csapata hozta 
a Vigadó térre, 
hogy minél töb-
ben kipróbálhas-
sák a hullámlo-
vaglás alapjait. 
A hagyományte-
remtő ünnepé-
lyes polgárrá fo-
gadást az idei 
évben is nagy ér-
deklődés övezte. 
Az újdonsült, legkisebb fonyódi lako-
sokat Erdei Barnabás, a Humán Bi-
zottság elnöke avatta a város polgá-
raivá. Az ünnepélyes esemény teljes 
egészében megtekinthető a Fonyód 
Televízió adásában és Youtube csa-
tornánkon. 

Kora este megtelt nézőkkel a 
Vigadó tér, minden korosztályt 

érdekelt a Macskafogó, a nagy-
sikerű rajzfilm színpadra vitt vál-
tozata. A két felvonásos darab a 
Magyarock Dalszínház előadásá-
ban, Szikora Róbert és Valla Attila 
zenei és szövegezési munkáját di-
cséri. A musical zárta a gyermek-
napot a Vigadó téren.

       szerkesztőség

hősök előtt tisztelegvén díszes be-
vonulást mutattak be a huszárok. A 
nemzeti lobogó felvonása sem ma-
radhatott el. A kishuszárok sokat 
gyakoroltak az eseményre. A hősö-
ket méltatók közt ünnepi beszédet 
tartott Cseresnyés Péter államtit-
kár úr is. 

A legkisebb kishuszárok és 
markotányosok avatása idén is a 
csapatzászlóra tett esküvel tör-
tént. Domina Barnabás a Fonyódi 
Császár-Huszár és Tüzér Hagyo-

mányőrző Gyerekcsapat kapitánya 
az idei évben is kitüntetést nyújtott 
át a kishuszárokat önzetlen segít-
séggel támogatók részére, majd a 
huszárok kardjait Galambos Ferenc 
plébános megáldotta. A hagyo-
mányőrzők a Hősök Napja alkalmá-
ból az emlékművet megkoszorúz-
ták, elhelyezték az emlékezés virá-
gait, valamint sortűzzel tisztelegtek 
az emlékmű előtt. Idén is megren-
dezésre került a látványos csatabe-
mutató, amellyel a Bandérium nap-
ja zárult. A Kossuth erdőben kiala-
kított harcmező ágyúlövésektől, lo-
vasoktól és sok lelkes gyalogos ha-
gyományőrző csatakiáltásától volt 
hangos. 

        szerkesztőség
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A gimnázium öregdiákjainak közgyűlése, ballagás
Megtartottuk a közgyűlésünket, 

ahol elfogadtuk a 2017. évről szóló 
beszámolót. Bevételünk  893 e Ft 
volt, kiadásunk 659 e Ft, tárgyévi 
eredményünk  234 e Ft. Köszönjük 
mindazoknak, akik az egyesületün-

ket bármilyen formában támogat-
ták.  Elszámoltunk a 2017-es NEA 

A Szociális Központban tovább-
ra is sokszínűen telnek a hétköz-
napok, hiszen időseink a kora nyá-
ri jó időben változatos programo-
kon vehetnek részt. Minden nyá-
ron, így természetesen idén is nagy 
örömmel töltöttek egy fél napot a 
bélatelepi halsütőnél, ahova mindig 
visszacsábítják őket a finom ízek. 
Nem kell azonban tartani a sok ka-
lóriadús étel negatív hatásától, ez 
ellen az intézmény udva-
rán végzett közös tornával 
védekeznek időseink. Eh-
hez legtöbbször Dr. Vertán 
Zoltán Endréné, Márti nyújt 
szakszerű segítséget, és 
természetesen motiválja is 
a kevésbé lelkes résztvevő-
ket, hogy mozgással tegye-
nek egészségükért. 

Vannak azonban olyan 
napok, mikor kevésbé van 
fókuszban az egészséges 

pályázaton nyert 250.000 Ft-tal, 
és nagy örömünkre a 2018-as pá-
lyázaton is nyertünk 485.000 Ft-t, 
aminek nagy részét a 2019-ben 
esedékes 15. évfordulónkra  for-
dítjuk.

A ballagás megható ünnepsé-
gén négy tehetséges diák vette át 

a „Fonyódi Gimnázium Öregdiákja-
inak Baráti Köre Díj” emlékplaket-
tet és a vele járó 50-50 e Ft-t: Tóth 
Szeréna (Balatonboglár),  Harmath  
Klaudia (Balatonfenyves), Miseta 
Sára és Horváth Klaudia (Fonyód). 
Különleges egybeesésnek lehet-
tünk tanúi, mert kedves tagtársunk 
dr. Kraliczky Antalné (Horváth Ág-
nes) 50 éve volt ballagó diák,   
most pedig  két unokája búcsúzott 
a gimnáziumtól.

Nagy élményben volt részünk 
Szőlősgyörökön az 5. Göre Gábor 
humorkonferencián, amit Keller 
Péter Gárdonyi Géza író dédunoká-
ja kezdeményezett. Kiváló előadá-
sok voltak, kistérségi kerekasztal 
beszélgetés, a környék boraival 
való ismerkedés. Köszönjük Klotz 
Péter polgármesternek és csapa-
tának  a profi szervezést és a  ven-
dégszeretetet, amiben három na-
pon át részünk volt. 

    Németh Julianna

életmód, ilyenkor időseink csapata 
rendszerint fagyizással, sütizéssel 
gazdagítja az együtt töltött időt. 
Időseink szeretnek a Dísz téren 
ücsörögve finom édességeket fo-
gyasztani, nézni a nyári időszak-
ban jellemző forgatagot és jókat 
beszélgetni egymással. 

Az elmúlt időszak sem telt el 
azonban ünneplés nélkül. Ilisicsné 
Császár Ritát nemrégiben névnap-

ja alkalmából köszöntöttük. Isten 
éltesse sokáig ezúton is!

A család- és gyermekjóléti szol-
gálat, illetve központ pedig elsősor-
ban a gyermekek számára igyek-
szik kedveskedni, így nemrégiben a 
Ferencvárosi Torna Club közremű-
ködésével sikerült elérnünk, hogy 
egy helyi gyermek részt vehessen 
nézőként egy Fradi meccsen, ami-
vel a tavalyi évi karácsonyi kíván-

ságát váltottuk valóra. Ez-
úton is nagyon köszönjük 
a helyi Fradi drukkerek se-
gítségét, és hálásak va-
gyunk mindenki másnak is, 
aki hozzájárult e kezdemé-
nyezés megvalósításához! 
Szintén örömünkre szolgált, 
hogy részt vehettünk a vá-
rosi gyermeknapon is, ahol 
csillámtetoválás készítésé-
vel igyekeztünk örömet sze-
rezni a gyermekeknek.

A Szociális Központ hírei

dr. Kraliczky Antalné és unokái
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A múzeumban március végé-
től volt látható Baricz Kati, érde-
mes művész kiállítása, amely az 
„Örökség” címet viselve remekül 
kiegészítette az ekkor meg-
rendezésre kerülő Velics-
szimpóziumot. A rendezvé-
nyen nagyon sok érdeklődő 
hallgatta meg a budapesti 
kitelepítésekről és a Velics-
család sorsáról szóló elő-
adásokat jeles történészek 
és levéltárosok előadásá-
ban. Baricz Kati kiállítását 
május 11-én baráti hangvé-
telű, rendhagyó kiállítás záró ese-
ménnyel búcsúztattuk. 

Másnap a délelőtti órákban Dr. 

A biológiai sokféleség eredmé-
nye, hogy az élőlények az evolúció 
során alkalmazkodnak a helyi felté-
telekhez. A fajok térbeli terjedése a 
sokféleséget nem rontó természe-
tes jelenség, ha az idegenhonos faj 
fokozatosan beépül az őshonos fa-
jok közösségébe, és stabil része-
se lesz a táplálkozási hálózatnak. 
Néha mégis, hirtelen, tömeges ter-
jedésnek indul egy-egy idegen-
honos faj, és ezzel rövidebb-hos-
szabb időre felborítja az ökológiai 
egyensúlyt. Hosszabb távon ugyan 
kialakul majd egy új egyensúlyi 
helyzet, addigra azonban - az ide-
genhonos faj agresszív terjedése 
miatt - kiszorulhatnak, és kihalhat-
nak az érintett területről az ősho-
nos fajok. Az elmúlt évtizedekben 
jó néhány invázióval, és káros kö-
vetkezményeikkel szembesülhet-
tünk a Balaton partján is. Gondol-
junk csak az angolnára, a busára, 
vagy a parlagfűre.

Múzeumi események

Idegenhonos inváziós fajok
a Balaton térségében

KULTURÁLIS
KÖZPONT

(8640 Fonyód, Ady Endre u. 17.)

KÖNYVTÁR
(8640 Fonyód,  Ady Endre u. 17.)

MÚZEUM
(8640 Fonyód, Bartók B. u. 3.)

HÉTKÖZNAP
Hétfőtől péntekig: 8.00-20.00

június 15-augusztus 20-ig:
8.00-18.00

Szombat, vasárnap: zárva azzal,
hogy a hétvégi programokhoz

igazodóan nyitva.

Nyitva tartási idő  (június 15. - augusztus 31.)
Hétfő  8.00-16.00                          
Kedd  8.00-16.00                             
Szerda  8.00-16.00                             
Csütörtök  10.00-18.00                             
Péntek  8.00-16.00                             
Szombat     8.00-13.00
Vasárnap    zárva

június1.-től szeptember 30-ig.
Hétfő  zárva
Kedd  10.00-18.00
Szerda  10.00-18.00
Csütörtök 10.00-18.00
Péntek  10.00-18.00
Szombat 9.00-13.00
Vasárnap 9.00-13.00

Havasi Máté, természettudós-ma-
darász a Madarak és Fák Napja al-
kalmából madárgyűrűzést tartott, 
amelyre sok kisgyermekes család 

látogatott el. A gyerekek és a szü-
lők egyaránt élvezték az érdekfe-
szítő, gazdag délelőtti programot. 
Több, mint tíz énekes madarat si-
került meggyűrűzni.

A természet közelebbről való 
megismerése nem fejeződött be, 

hiszen az ezt követő héten a NABE 
a környezetet fenyegető inváziós 
fajok bemutatására vándorkiállí-
tást és előadást szervezett. Szabó 

Gábor interaktív és érdeklő-
dést felkeltő előadását hall-
gathatta meg az általános 
iskola 7. és 8. évfolyama.

Május közepétől a Ma-
gyar Honvédség 170. év-
fordulója alkalmából, Vise-
let-és fegyvertörténeti ki-
állítást szerveztünk, amely 
azóta nagy látogatottság-
nak örvendett. A Bandérium 

Napjáig volt megtekinthető, ame-
lyet Mészáros Károly őrnagy mél-
tatott. Ekkor nyitott következő idő-
szaki kiállításunk is, Somos Miklós 
festőművész alkotásait tekinthetik 
meg a látogatók. 

       Fehér Jennifer

A Nők a Balatonért Egyesület a 
Balatont és környezetét fenyegető 
inváziós fajok bemutatására ván-
dorkiállítást és előadássorozatot 
szervezett, a Földművelésügyi Mi-
nisztérium Zöld Forrás program-
ja támogatásával. A Palonai Ma-
gyar Bálint Általános Iskola tanulói 
a kiállítás megtekintése mellett in-
teraktív előadás résztvevői voltak 
Szabó Gábor botanikus vezetésé-
vel. A Balaton Kollégium diákjai és 
az érdeklődő fonyódiak pedig Dr. 
Vörös Lajos kutatóprofesszor elő-
adásán ismerkedtek a Balaton élő-
világával, a megjelent új rákokkal 
és kagylókkal a tóban.
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Országos tanulmányi versenyeken voltunk

Ünnep a Gimnáziumban

A Palonai Magyar Bálint Általá-
nos Iskola idei tanévének legizgal-
masabb időszaka lett a május hó-
nap, hiszen két csapatunknak is si-
került bejutnia országos tanulmá-
nyi versenyre.

Az egyik csapatunk a XIX. Or-
szágos Technikaversenyre nyert 
meghívást, mivel első helyen vég-
zett a megyei megmérettetésen. 
A verseny helyszíne ebben a tan-
évben Debrecen lett, ahol 11 csa-
pat mérkőzhetett meg május 11-

Május 19-én a Mátyás Király 
Gimnáziumban rendkívüli ese-
ményre került sor, a „Szikla Alap a 
Művészetért Egyesület” az első vi-
lágháborúnak emléket állító, egye-
dülálló tárlatának ünnepélyes át-
adására.  A festményeket az Egye-
sület a Mátyás Király Gimnázium-
nak és diákjainak adományozta. 

A fonyódi székhelyű „Szikla Alap 
a Művészetért Egyesület”  a kultú-
rát és a művészeteket kedvelő és 

A másik csapatunk az Orszá-
gos K&H Bank Vigyázz, kész, pénz 
versenyre jutott be a pécsi három 
megyére kiterjedő területi verseny 
után az 5-6. osztályosok korcso-

12-én.  A verseny több részből állt. 
Az első napon egy bimetálos hő-
mérséklet szabályzós munkada-
rabot kellett elkészítenie a csapat-
nak, majd jött egy bemutató meg-
tartása a somogyfajszi őskohó-
ról. Másnap egyénenként tesztlap 
kitöltése következett elméleti kér-
désekből. A verseny végeredmé-
nye 5. helyezés lett. A csapat tag-
jai: Bognár Máté, Fekete Lőrinc, 
Paczolai Bence Máté.

portjából. Május 23-án már har-
madjára utazott az öt fős csapat 
a budapesti országos versenyre, 
hogy számot adjon pénzügyi tu-
dásából. A verseny pénzügyi isme-
retekre épül, de ennél azért több 
is kell, mert nagy szerepe van az 
ügyességnek, a gyors helyzetfelis-
merésnek és a rátermettségnek is. 
A versenyen ez a csapatunk is 5. 
helyezést ért el. A csapat tagjai: 
Szabó Száva, Horváth Péter, Ri-
deg Léna, Péter Levente, Váradi 
Marcell.

  Váradi Gyula
  felkészítő tanár

művelő magányszemélyek közre-
működésével alakult 2016-ban az-
zal a céllal, hogy összehangolt és 
szervezett formában próbáljanak 
meg tenni a művészet reményte-
len vergődése ellen, hogy az em-
beri kultúra szakrális forrásokból 
táplálkozva, ismét méltó helyére 
kerüljön.

Napjainkban a művészet krízis-
korát éli. Pedig a művészetbe ka-
paszkodik akaratlanul is a minden-

napok szürkeségében 
kifáradt, szépségre 
szomjazó, az élet ér-
telmét sokszor hiába 
kereső ember. A mű-
vészetnek nemcsak 
múltja van, hanem jö-
vője is, nemcsak mű-
emlékeink vannak, ha-
nem mai alkotásaink 
is. A fiatalok igénylik, 

hogy a szépbe vetett hitüket ne te-
kintsék régmúlt divatnak. A tárlat 
ezt az igényt szeretné visszahoz-
ni az emberi szívekbe, a mindenna-
pi életbe. 

A képek legfőbb célja, hogy az if-
júság is megismerje az I. világhábo-
rú korszakát, valamint hogy emléket 
állítson hazánk egyik legnagyobb 
traumájának és veszteségének. 

A tárlatot megnyitotta Sáfár Ko-
vács Zsolt színész. Közreműkö-
dött a Mátyás Király Gimnázium 
diákja, Maurer Áron, aki Vörösmar-
ty Guttenberg albuma  című ver-
sét szavalta el. Bántó Zsuzsanna, 
a Gimnázium igazgatója köszöntő-
je után Görcsi Frigyes, a nagykani-
zsai Hadirokkantak Hadiözvegyek 
és  Hadiárvák Egyesületének alapí-
tó tagja beszélt a Világháború ese-
ményeiről.

           Lévay Mária
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Mátyás Király Gimnázium - eredmények
A Mátyás Király Gimnázium diákjai kiemelkedő tanulmányi és
sport sikereket értek el ebben a tanévben is

A „Szép Magyar Beszéd” kárpát-medencei döntője

Az Országos Középiskolai Ta-
nulmányi Versenyen angol nyelv-
ből Harsányi Anna (12.c) a döntő-
ben a 33. helyen végzett, tanára: 
Pusztai Ágnes. Biológiából Pimmer 
László (12.d) az OKTV második for-
dulójába jutott, tanára: Fejes Anikó.

A Kazinczyról elnevezett Szép 
magyar beszéd verseny országos 
döntőjében Csóbor Benjámin (11. 
b) az Anyanyelvápolók Szövetsé-
ge különdíját kapta, tanára: Virág-
Halvax Eszter.

A Kenguru Matematika Verse-
nyen Temesvári Gábor (9. c) az or-
szágos 13. helyen végzett, tanára: 
Kasztl Rozália.

Az EFOP 3.4.4 pályázat kerete-
in belül az ELTE kémia szakmód-
szertani tanszéke versenyt hirde-
tett emelt szintű kémiai kísérletek 

elemzésére, amelyen az 1. helye-
zést Pimmer László (12. d) szerez-
te meg. A 6. helyen Tóth Alexandra 
(11. c), a 8. helyen Lengyel Melánia 
(11. a) végzett. Tanáruk: Feketéné 
Györe Szilvia.

A PénzSztár-verseny megyei 
fordulóját megnyerte, a regionális 
fordulón 3. helyen végzett a gim-
názium „Aranyhalak” csapata. 
Felkészítő tanár: Hosszú Zoltánné.

A Helikonon bronz minősítést 
ért el az MKG Band. Patronáló ta-
nár: Varga Zsuzsanna.

A Diákolimpia országos döntőjé-
ben 2. helyen végzett a leány kézi-
labda és a leány floorball csapat; a 
sárkányhajósok a 3. helyet szerez-
ték meg. Patronáló tanáraik: Bors 
Éva, Erdei Barnabás, Lehel László.

Mezei futás megyei döntőjében 

2. helyen végzett: Tengerdi Győző 
Levente, az atlétika pályabajnok-
ság megyei döntőjében 1500 mé-
teren a 4. helyet Tengerdi Győző 
Levente, 800 méteren az 5. helyet 
Tengerdi Győző Levente és Szántó 
Zsombor szerezték meg, távolug-
rásban 3. helyezett Czippán Máté 
lett. Felkészítő és támogató taná-
rok: Erdei Barnabás, Lehel László.

A versenyeredményekhez a di-
ákoknak és felkészítő tanáraiknak 
gratulálunk.

A Kazinczyról elnevezett 
„Szép Magyar Beszéd” verseny 
53. Kárpát-medencei döntőjét 
rendezték meg április 20-21-22-
én Győrben, ahol megyénk és a 
Mátyás Király Gimnázium képvi-
selője lehettem. A határainkon 
túli területekről, Szlovákiából, 
Erdélyből és a Vajdaságból is ér-
keztek versenyzők. 

A versenyt Radnóti Ákos alpol-
gármester nyitotta meg, ünne-
pi beszédet dr. Balázs Géza tan-
székvezető egyetemi tanár, az 
Anyanyelvápolók Szövetségének 
alelnöke, a bírálóbizottság elnö-
ke tartott.

A háromnapos rendezvényen a 
146 versenyző versenyzett.

Péntek délelőtt került sor a sza-
badon választott szöveg előadá-
sára, majd délután írásbeli fel-
adatot kellett megoldani. Szom-

baton a kötelező szövegek hang-
zottak el. Szombat délután a ver-
seny tapasztalatairól tartott elő-
adást Kerekes Barnabás Kazin-
czy –díjas tanár, az Anyanyelv-
ápolók Szövetségének alelnöke, 
a bírálóbizottság társelnöke. 

A résztvevők fakultatív prog-
ramokon, így városnézésen és 
színházlátogatáson is részt vet-
tek.

A díjkiosztó ünnepségre vasár-
nap délelőtt került sor a Városhá-
za dísztermében. A bírálóbizott-
ságok 35 Kazinczy-érmet osztot-
tak ki, az Anyanyelvápolók szö-

vetségének különdíjait 26 tanuló 
vehette át. Egy hajszállal lema-
radva a neves Kazinczy éremről, 
de szép teljesítményt nyújtva a 
bírálóbizottság döntése alapján, 
különdíjban részesültem! A gim-
náziumi csoportomban 11. he-
lyezést értem el, 0,2 ponttal le-
maradva az előttem lévő 10. he-
lyezettől. 

A rendezvényen záróbeszédet 
dr. Kováts Dániel, nyugalmazott 
főiskolai tanár mondott.

Rengeteg élménnyel, tudással, 
tapasztalattal búcsúztam Győr 
városától!   

Felkészítő tanárom: Virág-
Halvax Eszter – akinek hálás 
szívvel mondok köszönetet!

 Csóbor Benjamin
 11. b osztályos tanuló
 Mátyás Király Gimnázium
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Hiszti, matrózegér, Berg Judit...

Évzáró és ballagás az óvodában

Gyermeknap a bölcsődében - képekben

Berg Judit, közel ötven könyvé-
vel, napjaink egyik legsikeresebb 
gyermekkönyv szerzője. 

Titka valószínűleg abban áll, 
hogy mindig jól megcélozza az 
adott korosztályt, olyan szereplők, 
jelenetek vannak történeteiben, 
amelyekkel szívesen azonosulnak 
a gyerekek.

 A mesék, meseregények olyan 
értékrend mentén épülnek fel, amit 
felnőttként jó szívvel ajánlok.  

A fiatal írónő május közepén Fo-
nyódon járt, a két negyedikes évfo-
lyam élvezhette társaságát a Mú-
zeum falai között.  

Személyesen tőle halhattuk, 
hogy született a Hisztimesék, majd 

a Meseleves c. kötete. Első, immár 
legnagyobb gyereke dacolt hajda-
nán az öltözéssel, evéssel. A ke-
zelhetetlen pillanatokat a kezdeti 
mérgelődésen túl, meséléssel or-
vosolta, aminek hatására Lilu szin-
te észrevétlenül teljesítette kéré-
seit. A rendszerességből a szemé-
lyes könnyebbségen túl, sok szü-
lőnek szóló megoldás, érték szü-
letett. 

A jelenlevő kisiskolások elmon-
dásuk szerint a belevaló, bátor 
kisegér kalandregényét olvasták 
többnyire, a Ruminit, amely humo-
ros, cselekményes, kalózos, kincs-
keresős, szörnyes regényfolyam.

Nem először hallottak róla, hisz 
az év folyamán olvasókönyvükben 
is találtak már részleteket a könyv-
ből. Egy tanórán keresztül pedig 
gyermekkönyvtáros vezetésével 
játékos feladatok segítségével mé-
lyítették ismereteiket. 

A gyerekeket nem kellett nagyon 

Óvodánk egyik kiemelkedő ün-
nepe a gyermekek évzárójával egy-
bekötött ballagás, az iskolába me-
nők búcsúztatása. Az egész nap 
folyamán „ünnepibe öltöztetett” vi-
rágokkal, gyermekrajzokkal feldí-
szített aulában zárjuk az évet és 
köszönünk el az iskolába menő 
nagycsoportosoktól. Tavaszi be-
íratás alkalmával 27 óvodás irat-
kozott be a fonyódi általános is-
kola első osztályára. Délelőtt az öt 
csoport közösen együtt körbeáll-
va, versekkel, dalokkal, apró aján-

biztatni a kérdezésre, főként arra 
voltak kíváncsiak, hogy született 
a mese, honnan jöttek a beszédes 
nevek vagy, hogy miért lett pont 
„Rumini” a címe. A bájos írónő , 
kedvesen, készségesen válaszolt 
a gyerekeknek. Lelkesen mesélt 
a több mint 150 előadást megért  
tengerészkalandról szóló színda-
rabról, amely bőven okozott fejtö-
rést egy-egy jelent megformálása-
kor. A gyerekek pillanatok alatt elő-
álltak használható megoldás ötle-
tekkel, amire a szakemberek csak 
hosszas diskurálás során jöttek rá. 

A kellemes, tartalmas találkozót 
dedikálás zárta, a gyerekek legna-
gyobb örömére.

A csavargóból hajósinassá elő-
lépett egér a történetben számos 
helyzetben bizonyítékát adja gyors 
helyzetfelismerő képességének, 
leleményességének. Érdemes Őt 
nyomon követni, tengerre fel!

   Mellory

dékokkal kedveskedtek a nagyok-
nak, míg délután minden csoport-
ban külön-külön tartották az évet 
záró ünnepélyt. Különösen tet-
szett a gyerekeknek a szappanbu-
borék fújás, hozzá illő zenére, ked-
vükre varázsolhattak a szivárvány 
minden színében pompázó, bubo-
rékokat. A gyermekek általában az 
évszakok köré felfűzött műsort ad-
tak elő, ahol kicsik, középsősök és 
nagyok koruknak megfelelő verse-
ket, mondókákat, meséket, kedvelt 
énekeiket, dalos játékokat mutat-

ták be. Az idei évet ismét színesí-
tette az óvoda faliújságán olvasha-
tó „Gyermekszáj az óvodánkban” 
idézetei, melyek az év folyamán át-
élt élményekhez kapcsolódtak.

        Szántó Andrea
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LIONS hírek

Magunkért, a Csapatért - a Fonyód Team az Ultra 
Balatonon! 

Májusi közgyűlésünk 
örök témája a tisztújí-
tás. A LIONS év  július 
01- től a következő év 
június 30-ig tart. Min-
den évben meg kell újí-
tani a tisztségviselők 
mandátumát. Az idei 
esztendőben a titkárunk szemé-
lye változott. Tóth Szabolcsné Ági 
végzi a titkári teendőket. Köszön-
jük, hogy elfogadta a megbízást.

Másik fontos témája a máju-
si közgyűlésünknek az Éves pénz-
ügyi beszámoló, mérleg, és az ered-
mény kimutatás elfogadása. Hon-

 Az előző évi Ultra Balaton ideje 
alatt, tavaly májusban elhatároz-
tuk: „Kell egy csapat”.  Az előző évi 
versenyen még csak kívülről figyel-
tük az eseményeket, mégis magá-
val ragadott minket hangulat. Ősz-
szel már a nevezés-
sel akadtak gondja-
ink, csupán várólis-
táról sikerült bejut-
nunk. Tizenkét kü-
lönböző emberből 
csapatot kovácsol-
ni szintén nehéz fel-
adatnak bizonyult, 
de ahogy teltek a 
hetek, egyre aktí-
vabb lett mindenki, 
és a verseny napjá-
ra érett meg igazán 
az összetartás. 

Egy kis szerencsének is kö-
szönhetően a 2018-as Ultra Ba-
laton legelső induló csapataként, 
velünk nyitott a verseny haj-
nali 4 órakor. Az összesen 221 
km-t a tervezett 26 óra helyett, 
24:19:21-es idő alatt futotta le 
a váltónk (Beliczky Judit, Herliné 
Salamon Piroska, Horváthné Újvá-

lapunkon megtekinthe-
tő www.fonyodilions.hu.

Eredménnyel pályáz-
tunk az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő-
nél, a NEA működés tá-
mogatási pályázatán. 
207.000.-Ft-t nyertünk.

Sikerül egy tanulónak a szem-
üvegét megcsináltatni. Használja 
egészséggel.

Tagságunk egy része május 
5-6-án sikeres kiránduláson vett 
részt, melyet közel egy évig ter-
veztünk. Gyönyörű szép időnk volt. 
Zsámbék, Esztergom, Komárom, 

Mór, Fehérvárcsurgó volt az útvo-
nal. Nagyon sok szép élménnyel 
gazdagodtunk.

  Fábián Lászlóné

ri Edit, Hunyadi Réka, Lelkesné Fo-
dor Melinda, Máté Zsoltné, Mezgár 
Katalin, Nagyné Horváth Gabriella, 
Kardosné Kocsis Krisztina, Sorosi 
Schäfer Judit, Szilasiné Károlyi Mó-
nika és Riczu Zsanett). 

Több mint 27 órát voltunk tal-
pon, de mindenki kihozta magából 
a maximumot, amihez nagyban 
hozzájárultak a támogatóink, ered-
ményünk az ő érdemük is. A CMS 
Electronics Hungary Kft., Fonyód 
Város Önkormányzata, a Húsház 
Hungary Kft. támogatott bennün-
ket, Fazekas Alíz, Esther Lamos, 

Bogdán Zoltán, Hunyadi Attila és 
Máté Zsolt pedig mozgatta a csa-
patunkat a tó körül. Kardos János 
gondoskodott a szénhidrát, a Fo-
nyódi Ásványvíz pedig a folyadék 
utánpótlásunkról. Sorosi István 

és Sipos Zsófia ke-
rékpárral kísérte az 
éjszakai futóinkat, 
biztosítva az utat az 
éjszakában. 

A Balaton körül 
a legeslegjobb fris-
sítőpont a Gom-
ba Café Étterem & 
Pizzéria, ahol élet-
mentő vacsorával 
vártak minket. Tak-
tikai megbeszélése-
inknek pedig a Bar-
bakán Kávézó biz-

tosított hangulatos helyszínt. Min-
den sokkal nehezebben ment vol-
na nélkülük, ezer hála és köszönet 
nekik.

Hatalmas élmény volt, jövőre 
ugyanígy, ugyanott, magunkért, a 
csapatért. 

  Máté Zsoltné
  CSK
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Balaton átevezés - a legfontosabb információk

Beszámoló a Nemzeti Regattáról:

A Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség szervezésében idén július 
14-én, szombaton lesz a Balaton 
átevezés. A hagyományos útvo-
nal szerint Fonyód és Badacsony 
közötti pályán történik, oda majd 
vissza, összesen 10,2 kilométe-
res távon. 

A versenyközpont a Fonyó-
di Kutyás Fürdetőhely terüle-
tén lesz, ezért aznap (július 14-
én) a fenntartó kutyás strand-
ként NEM ÜZEMELTETI a nép-
szerű fürdetőhelyet. Kérjük, kü-
lönösen a helyi lakosokat, au-
tóval ne próbálják megközelí-
teni a helyszínt, hiszen a terü-
let teljes egészében a verseny 
és az induló versenyzők számá-
ra lesz fenntartva ezen az egy 
napon. A rendezvény helyszínén 
korlátozott számban állnak ren-
delkezésre parkolóhelyek, me-
lyeket a szervezők elsősorban 
a vontával, illetve hajós utánfu-
tóval érkezők számára tartanak 

Immár 3. alkalommal került 
megrendezésre a Nemzeti Regat-
ta, Magyarország településeinek 
Vitorlás Fesztiválja.

A rendezvény - bár a vitorlá-
zásról és a Balatonról szól - túl-
mutat a térségen, igyekszik be-
vonni az ország egyéb turisztikai 
desztinációit és a nagyközönséget 
is. A program szeretné ráirányíta-
ni a figyelmet gyönyörű tavunkra, 
a magyar vitorlássportra, de egy-
szersmind megmutatni a résztve-
vő települések, vidékek értékeit, 
turisztikai látványosságait is.

Egyesületünk a VAGABUND Vi-
torlás Sportegyesület képviselte 
Fonyód városát a megméretteté-
sen.

Szombati napon került sor az 
elődöntőkre. Első kihajózásunk 
parti halasztással kezdődött, hisz 
az időjárás nem volt kegyes hoz-
zánk, előrejelzések szerint viharos 

fenn. Behajtási engedély igénylé-
séhez űrlapot kell letölteni a www.
balatonatevezes.hu oldalról és a 
gergely.vida@mkksz.hu címre kell 
elküldeni. 

Nem csak itt, hanem a környék-
beli városi (díjmentes és fizetős) 
parkolók teljes kapacitása telített 
lehet, hiszen a szervezők több 
mint 700 hajóegységet várnak, kí-
sérőkkel együtt, szombat pedig, 
mint köztudott, piacnap is. Gyalo-
gosan azonban természetesen ér-
demes lesz ellátogatni a nagysza-
bású, immár országos hírű ver-
senyre. 

Ezen a napon a Balatoni 
Vízirendészet Fonyódi Rendőrőrs-
ének épülete előtt, illetve a 7-es 
útról lehajtva a partra a Fonyódi 
Hajókikötő vonalába eső vasúti 
átjáró után is lesz lehetőség tájé-
kozódni. Ha valaki ide hajt autó-
val, attól függően, hogy résztvevő, 
vagy sem, fogják terelni a biztosí-
tó személyzet tagjai. 

Programismertető:
Időpont:

2018. július 14. 9.00 - 17.00
Esőnap: 2018. július 21.

Amennyiben az Országos Me-
teorológiai Szolgálat 2018. július 
12. 13,00 órás hivatalos előrejel-
zése alapján az időjárási körülmé-
nyek alkalmatlanok az esemény le-
bonyolítására, a szervezők az eső-
napra teszik át az eseményt.

Útvonal:
Fonyód - Badacsony - Fonyód

Táv: 10 km
Rendező:

Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Helyszíni nevezés: 8.00 - 11.00

Rajt idő: 9.00 - 13.00
Célba érkezés legkésőbbi

időpontja: 17.00 

A versenyről minden fontos, hi-
vatalos információ az alábbi hon-
lapon olvasható:

www.balatonatevezes.hu
         szerkesztőség

erejű szél, valamint komoly zápor 
volt várható, így futamunk közel 
1,5 órás késéssel indult.

Következő kihajózásunk a ver-
senypálya felé már kedvezőbb volt, 
a szakadó esőt leszámítva. Futa-
mot ekkor már elindították, előfu-
tamon induló - összesen 18 db - 
hajók részvételével. 3 csoportban. 
Fonyód városának csapata a má-
sodik futamban indult. Rajtot kis-
sé megkésve sikerült indulnia csa-
patunknak, így az utolsó helyről 
vágtunk neki a megmérettetésnek. 
Versenyzőink azonban felkészül-

tek voltak és az első kör végére a 
harmadik helyre hozták be a hajó-
jukat. A 4. helyezettet mindössze 
egy méterrel leelőzve.

Következő versenyzést azonban 
már nem az elért eredmény, ha-
nem egy sorsolás döntötte el. Sor-
soláson azonban alul maradtunk, 
így a verseny számunkra befeje-
ződött. Tanulságként vontuk le, 
hogy bár felkészültünk, a szeren-
cse most nem állt mellénk. Jövő-
re újra indulunk.

Köszönjük Fonyód városának, 
hogy egyesületünk képviselhette a 
települést.

Versenyzőink:
Horváth András

Kocsis Gergő Boldizsár
Kocsis Ferenc Vilmos

Takács Gábor
Győrfi Rita

Bakai László
Kocsis Ádám
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APRÓHIRDETÉSEK
Kitűnő állapotú, alig használt, 1500 
w-os elektromos fűnyíró jutányos 
áron eladó. Irányár: 8.000,- Ft Tel.: 06-
30/749-8544

•••
Napi 4 órás munkaidőben takarítót 
és mezőgazdasági foglalkoztatásban 
hölgyeket keresek! Tel.: 06-60/337-
8055

•••
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

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.

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

•••
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-
20/343-4228-as telefonszámon.
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