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Tájékoztatás az önkormányzat szociális
ellátásainak változásáról

Fonyód város Képviselő-testülete 2017. január 1. 
napjától bővítette a természetben nyújtható szociális tá-
mogatások körét.

Aktív korúak ellátásában részesülők közlekedési 
támogatása.

Az önkormányzat a településen élő azon aktív korú-
ak ellátásában részesülőknek, akiknek ellátása nem szü-
netel, közlekedési támogatást állapít meg természetbe-
ni ellátásként Fonyód közigazgatási területén közleke-
dő buszjáratokra helyközi és helyi járatra szóló bérlet-
jegy vásárlásával.

A támogatás a kérelem benyújtásának hónapját köve-
tő hónap első napjától állapítható meg hat hónapos idő-
tartamra. 

A kérelemhez csatolni kell az aktív korúak ellátá-
sát megállapító szerv igazolását az erre rendszeresített 
nyomtatványon.

A bérlet a határozat bemutatásával minden hónap 5. 
napjáig a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodáján ve-
hető át.

A jogosultsági feltételek megszűnése esetén a támo-
gatás a változás hónapjának utolsó napjával szűnik meg.

2017. január 1. napjától módosult a lakásfenntar-
tási támogatás és a gyermekvállalási támogatás jogo-
sultsági feltétele a következők szerint:

A képviselő-testület a villanyáram-, a víz- és a gáz-

Példás összefogás a Tabán utcában,
önkormányzati hozzájárulással

Fonyód Város Önkormányzata régóta hirdeti, hogy 
azok a lakóközösségek, akik valamilyen fejlesztést 
szeretnének a lakókörnyezetükben, ha a beruházás 
költségének 50%-át közösen biztosítják, akkor a még 
szükséges 50% összegével a város hozzájárul a meg-
valósításhoz. Ezt minden közmeghallgatáson, lakos-
sági-, vagy üdülőhelyi fórumon kiemelte Hidvégi Jó-
zsef, polgármester. 

Így történt ez a Tabán utcában, ahol az utca egy 
meghatározott szakaszát szerették volna az ott lakók 
felújíttatni, ezért összefogtak. Ezt követően, a lako-
sok által biztosított - bruttó 941.832.- Ft - összeg mel-
lé Fonyód Város a fejlesztési forrásaiból - ugyancsak 
bruttó 941.832.- Ft -  kiegészítette a megújítás kivite-
li költségeit. A munkálatokhoz az önkormányzat biz-
tosította a műszaki ellenőrzést is.

Hasonló összefogást tapasztalhatunk 
Fonyódligeten, az Árpád-parton is, ahol a lakos-
ság új kandelábereket szeretne. Az elektromos há-
lózat a földbe fog kerülni és új kandeláberek lesz-
nek telepítve, ugyanezzel a lakossági összefogás-

sal és önkormányzati segítséggel. Jelenleg már fo-
lyik a tervezés és a megvalósítás is hamarosan el-
kezdődhet. 

Az említett lakossági összefogások követendő pél-
dának tekinthetőek, hiszen az ott élők is tesznek azért, 
hogy a környezetük szebb és jobb legyen. 

Hidvégi József hangsúlyozta, hogy az ilyen 
előremutató lakóközösségi fejlesztések önkor-
mányzati támogatásra számíthatnak a továbbiak-
ban is, hiszen ezek építő jellegű lépések Fonyód 
területén.

fogyasztás, a szemétszállítás díjához, a lakbér vagy az 
albérleti díjhoz lakásfenntartási támogatást nyújt an-
nak a jogosultnak, akinek a háztartásában az egy főre 
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 160 %-át 
(45.600.-Ft), egyedülélő, egyedülálló szülő esetén, va-
lamint ha a háztartásban tartósan beteg, illetve súlyo-
san fogyatékos személy él a 230%-át (65.550.-Ft), fel-
téve, hogy a háztartás tagjainak a vagyona nem halad-
ja meg az Szt. 4. § (1) bekezdésében foglalt mértéket.

A gyermekvállalási támogatást továbbra is a gyermek 
születésétől számított 30 napon belül lehet igényelni, de 
január 1. napjától különös méltánylást érdemlő esetben 
ettől el lehet térni. Különös méltánylást érdemlő eset pl. 
a születést követően az anya, illetve a gyermek egészsé-
gi állapotában bekövetkező olyan körülmény, ami nem 
teszi lehetővé a kérelem 30 napon belüli benyújtását. A 
30 napon túl beadott kérelemhez csatolni kell a késede-
lem okát igazoló dokumentumokat.

A kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani a Pol-
gármesteri Hivatalhoz az arra rendszeresített nyomtat-
ványokon. A szociális ellátások iránti kérelmek nyom-
tatványai igényelhetők a Polgármesteri Hivatalban és 
a Fonyódi Járási Szociális, Család- és Gyermekjóléti 
Központban (Fonyód, Fő u. 43.), valamint letölthetők a 
www.fonyod.hu honlapról.
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Készül a költségvetés

Az építményadóval kapcsolatos tudnivalók

A  2016. december 
15-én fogadta el a tes-
tület Fonyód város költ-
ségvetési koncepcióját, 
mely alapján készül a 
2017-es városi büdzsé.

Az idei számokat je-
lentősen befolyásolja, 
hogy kikerült az önkor-
mányzat fenntartásából 
a Balaton Kollégium, 

a Mátyás Király Gimnázium és a Palonai Magyar 
Bálint Általános Iskola is. Az intézmények épüle-
teinek tulajdonjoga azonban továbbra is az önkor-
mányzatnál marad. Az intézmények működtetésé-
nek átkerülése a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központhoz, pozitív irányba mozdítja a költségve-
tést, hiszen kevesebb kiadásra számíthat a város.

A bevétel-kiadás tervezett főösszege 1 236 914 

2015. november 26-án Fonyód Város Képviselő-
testülete módosította a helyi adókról szóló 19/2014. 
(XII.15.) önkormányzati rendeletet.

Ez a rendeletmódosítás az igénybe vehető kedvez-
mények körében lényeges változást jelentett.

Fonyódon 2017. január 15-i határidő megszabá-
sával az önkormányzati adóhatóság 2200 adóalanyt 
keresett meg részletes tájékoztatóval, valamint fel-
hívta a fi gyelmet az önbevallás kitöltésére és leadá-
sára. Január végéig körülbelül 1700 adóalany tett 
eleget a felhívásnak.

Fonyód Város Önkormányzatának közigazgatási 
területén az építményadó alapját az építmény m2-
ben számított, hasznos alapterülete határozza meg.

Az önbevallás többek között tisztázta az építmények 
m2-ben megadott hasznos alapterületét is. Ezt a nyilat-
kozatot megtehette az adózó írásban, postai úton, sze-
mélyesen a hivatalban, vagy akár elektronikus úton is.

Jelenleg az építményadó kedvezmény igénybevé-
teléhez három feltételnek kell egyszerre teljesülnie:

1. Az adóalany a tulajdonos, vagy a haszonélvező.
2. Állandó, vagy ideiglenes lakcímmel (tartózko-

dási hellyel) rendelkezik az adott ingatlanon.
3. Az ingatlan lakóházként szerepel a tulajdonla-

pon és nem üdülő/hétvégi ház.
Ha valakinél változott az adó összege, az vagy 

más m2-t vallott a korábban nyilvántartásban sze-
replőhöz képest, vagy a fenti kritériumok egyikének, 
vagy mindegyikének nem felel meg.

eFt, melyből a működésre 1 100 594 eFt jut. Az 
intézmények működtetése mellett idén is lesz 
forrás a fejlesztésekre önerőből, 2017-ben 106 
120 eFt juthat erre a célra. 

Természetesen befolyással van a költségve-
tésre a 2017. év elejétől életbe lépett béremelé-
sek kérdése is, amely alapján mintegy 29 632 eFt 
lesz az a többlet kiadás, amibe az önkormányzat-
nak kerül a magasabb bérek biztosítása. A szak-
munkás minimálbér és a garantált bérminimum 
emelkedése mellett azok is béremelést kapnak, 
akik nem ebbe a bérkategóriába tartoznak. Utób-
bi esetben körülbelül 6 %-os emelés valószínű. A 
bérrendezés 77 fő munkavállalót érint az önkor-
mányzat vonatkozásában.

Hidvégi József, Fonyód Város polgármestere 
elöljáróban arról tájékoztatta lapunkat, hogy biz-
tosan meg lesz a forrás mind a működtetésre, mind 
pedig a szükséges fejlesztésekre.

Ebben az esetben is, illetve akkor is, ha nem 
tett eleget az önkormányzati adóhatóság koráb-
bi felhívásának és eddig nem vallott, javasoljuk, 
hogy kérdéseivel forduljon a Polgármesteri Hi-
vatal Adócsoportjához, ahol az illetékes ügyin-
téző segítségét tudja kérni. 

Aki pedig még nem tett eleget kötelezettségé-
nek, kérjük, hogy haladéktalanul intézkedjen az 
önbevallás pótlásáról a hátrányos jogkövetkez-
mények elkerülése és a kedvezmény igénybevé-
tele érdekében!

Ha továbbra sem pótolják ezt a mulasztást, 
akkor a bevallást el nem készítő adóalanyok el-
veszítik a kedvezményüket.
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Tájékoztató a kapacitásbővítés szakrendelé-
seket érintő változásokról

2016 májusában az OEP befogadta az Egészség-
ügyi Nonprofit Kft. – Fonyód kapacitásbővítési 
igényét. 

Az engedélyeztetési eljárások után, 2016. szep-
tembertől tudtuk új szakmaként elindítani heti  5 
órában az urológiai szakrendelést, melynek vezető 
szakorvosa Dr. Farkas József főorvos. 

2016 szeptemberétől a gasztroenterológiai 
szakrendelési is hetente 2-szer működik hétfői 
és pénteki napokon. Szakorvos Dr. Ács Zoltán 
gasztroenterológus, belgyógyász. 

Ugyanezen időponttól bővített óraszámban, he-
tente háromszor van bőrgyógyászati szakrendelés. 
Szakorvosok kedd: Dr. Mészáros Anna, szerda: Dr. 

Császár Éva, csütörtök: Dr. Nyírő Ilona. 
Bővült a fizioterápiás kezelések óraszáma is, 

ahol főállású fizioterápeuta áll rendelkezésre 
07.30-14.30. A kezelések időpont egyeztetés után, 
beutalóval vehetők igénybe. 

2017. február 1-től a szemészeti szakrende-
lés a hét minden munkanapján működik előjegy-
zés alapján. Szakorvosok hétfő, kedd, szerda: Dr. 
Makáry Györgyi,, csütörtök: Dr. Gál Ilona, pén-
tek:  nagykanizsai szakorvosok váltott rendelési 
időben. 

Egyéb rendelésien változatlanul működnek a 
mellékelt rendelési időben. 

              Mihalicz Ágnes

Turisztikai fejlesztések a Balatonon
Idén 1,86 milliárd forintos fejlesztési támogatás-

ra pályázhat 44 balatoni település 48 fi zetős strand-
ja, illetve a szabadstrandok.

A fejlesztési lehetőségekről január 31-én egyez-
tettek a települések polgármesterei és a szervezet 
szakemberei Siófokon, amelyen Hidvégi József, 
Fonyód város polgármestere is részt vett. 

- A 100% - os önkormányzati tulajdonban lévő 
fi zetős strandok szolgáltatásainak fejlesztésére le-
het majd pályázni, ezért a Sándortelepi Panoráma 
strand további korszerűsítésére biztosan pályázunk 
- mondta Hidvégi József polgármester.

A nem fi zetős strandok fejlesztésére is lehetőség 
nyílik a támogatásból, így a népszerű fonyódi ku-
tyás fürdőhely szolgáltatásainak bővítésére is pá-
lyázhat a város.  

A pályázatok kiírása március közepére várható. 
A Magyar Turisztikai Ügynökség egyértelműen 

megfogalmazott célja a Balaton üdülőkörzetében 
a színvonalemelés. Ennek érdekében minél több, 
minőségibb és családbarát szolgáltatás megterem-
tése és fejlesztése a cél. 
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Megnyílt az egynapos sebészet Fonyódon
Élt a kapacitásbővítés adta lehetőségekkel a Fo-

nyódi Gyógyintézet, már végeznek szemműtéte-
ket az egynapos sebészet műtő helyiségeiben. 2017. 
január 16-án mutatták be a fonyódi Egészségügyi 
Nonprofit Kft. épületbővítését, amely során kiala-
kításra kerültek az egynapos sebészet műtő helyisé-
gei. A műtőre sokáig kellett várni, de immár ellátja a 
fonyódi járás betegeit, kényelmesebbé és gyorsabbá 
teszi az ellátást a betegek számára is.

2011-ben uniós támogatásból elkészült az fonyó-
di Egészségügyi Nonprofit Kft. épületbővítése, fel-
újítása, mely során kialakításra kerültek az egyna-
pos sebészet műtő helyiségei. 5 évig finanszírozási 
szerződés hiányában nem tudott működni az egyna-
pos sebészet.

2016 májusában az OEP befogadta kapacitás-
bővítési kérelmet. Ahhoz, hogy működni tudjon a 
műtő, további beruházásra volt szükség, melyet kb. 
20 millió forint értékben saját erőből megvalósított 
az intézet. 2016 november 15-re lett működőképes 
a műtő, ekkor történtek meg az első szemészeti mű-
tétek. Eddig 21 szürkehályogellenes műtétet végez-
tek el, igen jó eredménnyel. A műtétekhez a Premed 
Pharma biztosítja a legkorszerűbb műszereket.

A fonyódi fejlesztésért köszönetét fejezte ki Dr. 
Ács Zoltán ügyvezető Móring József Attilának, or-
szággyűlési képviselőnek, aki így nyilatkozott: 
„Időbeli tényezőket változtat meg gyökeresen, hi-
szen sokkal előbb kerülnek sorra ezek a beavatkozá-
sok. Másrészt kényelmi szempontból fontos, hiszen 
nem kell messzire utazni és több napot tölteni a ka-
posvári kórházban… Ha ehhez hozzávesszük, hogy 
ilyen egynapos beavatkozást igénylő műtéteknek, se-
bészeti és nőgyógyászati műtéteknek is helyet fognak 
adni, akkor ez egy jelentős előrelépést jelent a fo-
nyódi és a környékbeli emberek életét illetően.”

A fejlesztések sokak áldozatos munkájának kö-
szönhetőek, a több éven át történő kivitelezés az öt-
let megszületésétől a működésig. A bővítéssel szá-
mos beteg kényelmes ellátását tudják biztosítani.

Bemutatkoztak a szemműtéteket végző orvosok is. 
dr. Kovács Balázs, a kaposvári kórház osztályvezető 
főorvosa, Dr. Vida Beáta a siófoki kórház osztályve-
zető főorvosa és Dr. Czigány Róbert a kanizsai Do-
rottya kórház osztályvezető főorvosa is műtött már a 
fonyódi egynapos sebészet keretében. Nem egyedül 
érkeztek, összeszokott csapattal dolgoznak városunk-
ban is. Valamennyien jelentős tapasztalattal rendel-
keznek, elégedetten nyilatkoztak a körülményekről, 
első osztályúnak minősítették a fonyódi műtőt.

„A fonyódi járás és a térség számára óriási elő-
relépést jelent. A beruházással mintegy másfélszere-
sére nőtt az Egészségügyi Kft. kapacitása.” - mond-
ta Hidvégi József, Fonyód polgármestere. „A to-
vábbiakban szeretnénk beindítani a sebészeti és nő-
gyógyászati egynapos műtéteket is. Reményeink sze-
rint 2017. első negyedévében meg tudjuk valósíta-
ni.” – mondta Dr. Ács Zoltán, az intézmény ügyve-
zetője. Kiemelte, hogy ez a beruházás a fonyódi já-
rás betegeinek helyben történő ellátását fogja bizto-
sítani, célja nem az, hogy a marcali, vagy a kaposvá-
ri kórházakat tehermentesítse.

         szerkesztőség
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Megújult a feketebézsenyi közvilágítás

Pályázati Fórumot tartottak a fonyódi vállalkozóknak

Hosszú évek óta jelentett problémát a Fonyód köz-
igazgatási területéhez tartozó Feketebézsenynél a köz-
világítás hiánya. Az M7-es autópálya és az azt szolgá-
ló kamionparkoló megépítését követően egyre inkább 
szükségessé vált Feketebézseny közvilágításának meg-

2017. február 1-én tartották a Fonyódi Kulturális 
Központ színháztermében azt a Pályázati Fórumot, 
melyre minden olyan vállalkozót, cégvezetőt invitál-
tak, akiknek fontos, hogy naprakészek legyenek a vál-
lalkozásfejlesztési pályázati lehetőségek terén.

Fonyód Város Önkormányzatának kezdeményezé-
sére, a Stratégiai Fejlesztési Központ együttműködésé-
vel jött létre a fonyódi pályázati fórum. A programban 
minden olyan lehetőségről szó volt, amelyek hozzájá-
rulnak a kis és középvállalkozások fellendítéséhez, a 
fórumon szakemberek segítségével bemutatásra kerül-
tek az idei évben nyitott, illetve várhatóan megjelenő 
vállalkozás-fejlesztési pályázatok is. 

- 2017 év elején nagyon sok Európai Uniós pályáza-
ti forrás van a vállalkozások részére, viszont kevés az 
információ a kis- és középvállalkozóknak… Mi itt Fo-
nyódon igyekszünk eljuttatni a vállalkozókhoz ezeket a 
pályázati információkat, lehetőségeket, hogy senki se 
maradjon le ezekről a forrásokról. - nyilatkozta Erdős 
Szabolcs a Stratégiai Fejlesztési Központ Kft. ügyve-
zetője.

A pályázati lehetőségekről a https://www.palyazat.

oldása. Az autópálya megépülése után a hiányzó vilá-
gítás pótlása a Közútnak már nem volt érdeke, mert a  
Bézsenybe vezető útszakasz közútról visszaminősült 
önkormányzati úttá, a közvilágítás megszűnt.  

Az elmúlt időszakban Fonyód teljes területén 
megújult a közvilágítás, melynek során új lámpates-
tek kerültek a régiek helyére. Ugyanezt a fejlesztést 
elvégezték Feketebézsenyben is, ahol ennek kap-
csán mérte fel Fonyód Város Önkormányzata, hogy 
hol kell a lámpatestek cseréje mellett oszlopokat is 
pótolni. A felmérést követően, 2016. év végére az 
áramszolgáltatóval egyeztetett módon – a legopti-
málisabb műszaki tartalommal - épült ki a közvilá-
gítási rendszer Feketebézseny városrészben. 

Ezzel Fonyód teljes közigazgatási területén sike-
rült a közvilágítást modernizálni. 

Köszönjük a lakók türelmét és segítőkész hozzá-
állását. 

gov.hu/ címen értesülhetnek legegyszerűbben a támo-
gatási formákkal kapcsolatban érdeklődők. Itt hiteles 
forrásból értesülhet bárki, magánszemélyek és vállal-
kozások az aktuális lehetőségekről.

Azért is érdemes figyelni ezekre a forrásokra, mert 
akár 40-50%-os támogatásra is szert lehet tenni, tehát a 
kívánt fejlesztéseket már fele önrészből is véghez tudja 
vinni egy pályázati lehetőségekben naprakész, és azo-
kat sikeresen kihasználó vállalkozó.

Rendkívüli testületi ülésen január 12-én dön-
töttek a képviselők, hogy a munkahelyváltás mi-
att távozó Tóthné Nagy Ágnes intézményveze-
tőt, Varga István megbízott vezetőként váltja a 

Váltás a Kulturális Intézményekben
Fonyódi Kulturális Intézmények élén. Megbíza-
tása ideiglenes jelleggel történik. A testület dön-
tése értelmében kiírásra került a pályázat az in-
tézményvezetői pozíció betöltésére. 
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Ebédrendelést az étkezést megelőző nap 14:00-ig fogadunk
a 85/560-005, 85/560-006 telefonszámokon vagy a konyha@fonyod.hu címen.

02.15. Szerda: Sütőtök-krémleves
„A” Mustáros csirkemell, párolt zöldség, rizs

„B” Cigánypecsenye, sült burgonya, csemege uborka

02.16. Csütörtök: Tojásos rántott-leves
„A” Zöldséges lasagne

„B” Chili con carne

02.17. Péntek: Legényfogó leves
Túrótöltelékes gombóc

                                                                           
02.20.Hétfő: Karalábéleves

„A” Sertéspörkölt, fejtettbab-főzelék
„B” Hentes tokány, tésztaköret

02.21.Kedd: Kertészleves
„A” Töltött káposzta
„B” Rakott zöldbab

02.22. Szerda: Brokkoli krémleves
„A” Rántott halfi lé, rizs, citromszósz

„B” Párizsi szelet, burgonyapüré

02.23. Csütörtök: Csontleves
„A” Mexikói tokány, bulgur

„B” Gombapaprikás, galuska

02.24. Péntek: Gulyásleves
Aranygaluska

02.27. Hétfő: Húsgombócleves
„A” Spenótmártás, főtt tojás, burgonya

„B” Virsli, zöldborsófőzelék

02.28. Kedd: Burgonyaleves
„A” Milánói makaróni

„B” Tarhonyás-hús, cékla

03.01. Szerda: Fokhagymakrém leves
„A” Dubarry szelet, párolt rizs

„B” Rántott szelet, franciasaláta

03.02. Csütörtök: Kertészleves
„A” Resztelt sertésmáj, főtt burgonya, cs.uborka

„B” Csikós tokány, párolt rizs

03.03. Péntek: Nyírségi gombócleves
Kalács

03.06. Hétfő: Tárkonyos raguleves
„A” Darás tészta

„B” Sajtos-tejfölös spagetti

03.07. Kedd: Zöldbableves
„A” Rakott burgonya

„B” Bakonyi tokány, párolt rizs

03.08. Szerda: Fahéjas alma leves
„A” Búbushús, kukoricás rizs

„B” Sült csirkecomb, burgonyapüré, cs. uborka

03.09. Csütörtök: Daragaluska leves
„A” Sertéspörkölt, lencsefőzelék

„B” Rakott karfi ol

03.10. Péntek: Kassai burgonyleves
Vaniliás csiga

                                                                     
03.13. Hétfő: Zöldséges rizsleves

„A” Temesvári tokány, bulgur
„B” Vagdalt szelet, franciasaláta

03.14. Kedd: Csontleves
„A” Budapest szelet, burgonyapüré
„B” Barackos szelet, mazsolás rizs

Fonyód Konyha Kft. menüajánlata:

750 Ft

Szalagos farsangi fánk receptje
A Konyha Kft. ajánlásával

A fánkhoz
• 500 g búzaliszt (BL55)
• 220 ml 2,8%-os tej
• 40 g élesztő (friss)
• 50 g porcukor
• 60 g vaj
• 5 db tojássárgája
• 1 csipet só
A sütéshez
• étolaj
A díszítéshez
• sárgabarack dzsem
• porcukor

Teljes elkészülési idő
100 perc
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Óvodai szülők bálja

„Önzetlenségét példaként állítjuk Fonyód város 
polgárai elé” - Kovács Ferencre emlékezünk

2017. január 28- án, egy kint igen fagyos, de bent 
annál forróbb hangulatú szombat estén, ismét meg-
tartottuk a hagyományos szülők bálját az óvodai ala-
pítványi Rózsa bált, rekord számú résztvevővel, 170 
fő bálozóval. 

A szülői bál egyetlenegy, de annál fontosabb, ne-
mesebb célja volt, van és lesz: a fonyódi óvodás 
gyermekek támogatása!

Az est bevétele a Fonyódi Óvodáért Közhasznú 
Alapítvány fő anyagi forrása, ezért igen meghatáro-
zó e szép és nemes hagyományokat ápoló rendez-
vény, melyből a fonyódi óvodásoknak zenés- báb, 
vagy színházi előadásokat, kirándulásokat szerve-

Kovács Ferenc építész - vezető tervező, kolléga, 
barát, szerető Férj és Apa, 56 éves korában, 2017. ja-
nuár 18-án hosszantartó betegség után örökre meg-
pihent.

Mindenki Feri apuja 1960. szeptember 15-én szüle-
tett Kaposváron. Általános iskolába Balatonboglárra, 
míg középiskolába Fonyódra, akkori nevén, a Ka-
rikás Frigyes Gimnáziumba járt. Innen keltezhető 
szoros kötődése Fonyódhoz. A gimnázium elvégzé-
se után rövid időre Pécsre került, ahonnan ‚Okleve-
les üzemmérnök’ diplomával tért haza és a fonyódi 
Községi Tanácsban kezdett dolgozni. Az itt töltött 7 
év után, 1988-ban szellemi szabadfoglalkozású ma-
gántervezőként dolgozott haláláig. Ezen idő alatt 
számtalan családi házat, köz- és más típusú épüle-
tet tervezett Fonyódra, Somogy megyébe és számos 
megyén kívüli településre is.

Szerette Fonyódot. Fontosnak tartotta fejlődését, 
épülését és szépülését. Ezen sokat és önzetlenül dol-
gozott. Tagja volt a Városfejlesztési Bizottságnak, 
együttműködött a Városvédő és Szépítő Egyesület-

tel, akiktől többször 
elismerésben is része-
sült. Fonyód ékessé-
gei a Kulturális Köz-
pont és a Vigadó Téri 
Színpad maradandó 
részei életművének.

Feleségével 32 évet 
élt boldog házasság-
ban, két gyermekük 
született, akiket imá-
dott, és akikre roppant 
büszke volt. 2015-ben 
büszkén vezette leányát az oltárhoz és boldogan vár-
ta első kisunokája, Vilmos érkezését, amelyet azon-
ban már nem érhetett meg...

Búcsúztatására 2017. január 28-án került sor a fo-
nyódi temető ravatalozójában. Ugyan Ő elment, de 
hiánya múlhatatlan. Rendkívüli ember volt, akinek 
élete és emléke álljon példaként Fonyód város pol-
gárai előtt.

zünk. Emellett az óvoda tárgyi feltételeit, eszköze-
it lehetőségeinkhez mérten fejlesztjük.

Nagy öröm számunkra, hogy szinte minden hó-
napban érkezik felajánlás óvodásainknak. Októ-
berben anyukák lelkes csapata rendezett ruha- bör-
zét, melyből 30.000.- forinttal támogatták a gyer-
mekeket. Köszönjük! Nemcsak a bálunk rendelke-
zik hagyományokkal, hanem az alapítványt támo-
gató somogyi fradisták által szervezett jótékonysági 
foci kupa is. Decemberben, már 4. alkalommal rúg-
ták a bőrt óvodásaink javára, nem kis eredménnyel. 
150.000.-forintot és sok játékot gyűjtöttek kicsinye-
inknek. Köszönjük!

 Az estével kapcsolatban hosszasan lehetne írni, 
de mindezt átélni, annak részesévé válni nagyon jó 
érzés, s a hétköznapokból kiszakadva, más közeg-
ben, ha rövid időre is, de kikapcsolódhatunk, feltöl-
tődhetünk az év következő hónapjaira, ünnepeire, 
eseményeire. Jövőre is várunk mindenkit nagy sze-
retettel!

      Matuczáné Tuli Mária,
   Szántó Andrea

A beszámoló teljes terjedelmében a
www.fonyod.hu weboldalon olvasható! fotó: Óh Zsolt
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Mi a megoldás, ha extra száraz és érzékeny a bőröd?
Ahogy a nyárnak, úgy a télnek is meg vannak a maga 

bőrápolási szabályai. Más anyagokra, más ápolásra van 
szüksége a szélsőséges időjárás és hőmérséklet követ-
keztében. Ilyenkor kiporosodhat és veszít a puhaságából, 
hidratáltságából, feszül, hámlani kezd.

Hideg, szeles időben extra adag zsírra és nedvességre 
van szüksége, hogy a telet károsodás nélkül vészelje át.

Mivel vértezhetjük fel bőrünket a hideg időjárásban? 
Ha nagyon száraz, és érzékeny a bőröd, a Phyt’s Soin 
Phytssima kezelést ajánljuk. Allergiára hajlamos, ext-
ra száraz, érzékeny bőrre kitűnő választás. A kezelés fő 
hatóanyagai az argánfaolaj, a kendermagolaj, a leven-
dula és a rózsafa, melyek kimondottan táplálják a szá-
raz bőrt. A kezelés gyengéd letisztítást, argánfa és ken-
dermagolajos masszázst, pakolást, hidratálást tartalmaz, 
amelyet a kellemesen lazító Lympho-Energetique masz-
százs varázsol élménytelivé. Az eredmény pedig magá-
ért beszél, bőröd azonnal megnyugszik, újjáépül, puha, 
táplált és revitalizált lesz. Síelés ideje alatt kifejezetten 
ajánljuk. A kezelés ára: 16.900 Ft/alkalom. Egyszeri al-
kalommal, vagy akár kúraszerűen is, heti egy kezelés, hat 
héten keresztül. 6 kezelés egy összegben történő fizeté-
se esetén 15% kedvezményt biztosítunk számodra. Ra-

gadd meg a lehetőséget, fektesd be a kedvezményed és 
vásárolj a Phyt’s kozmetikumokból bőrtípusodnak meg-
felelően.

Tanácstalan vagy? Természetesen segítünk összeállíta-
ni a bőrtípusodnak megfelelő bőrápoló kozmetikumokat.

Szeretettel vár: Varga Lilla kozmetikus 
Információ, bejelentkezés: 06 30/267-9371 Dermisz 

Professzionális Kozmetika és
Fényesztétikai Kezelőszalon,

Fonyód, Ady Endre u. 7.
www.exkluziv-kozmetika.hu

A katasztrófavédelem tájékoztatja a kéménytulajdonosokat
A hatályos tör-

vény értelmében 
július elsejétől az 
ön településén a 
kéményseprőipari 
tevékenységet a BM 
Országos Katasztró-
favédelmi Főigazga-

tóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari 
Szervezete végzi a lakosság körében. Ettől a naptól 
a rendszeres időközönként elvégzett kémény-felül-
vizsgálat és –tisztítás, vagyis a sormunka ingyenes 
lesz.

Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne kössön 
kompromisszumot! Tegye lehetővé a kéményseprő 
bejutását az ingatlanába, együttműködésével segít-
se az előírt feladatok elvégzését, személyes adatai-
nak megadásával pedig járuljon hozzá a kémények 
és a kéménytulajdonosok adatbázisának folyama-
tos frissítéséhez.

A kéményseprő a jövőben az ön biztonsági, kör-
nyezetvédelmi ls energetikai szakértője lesz. A ké-
ményseprő a sormunka elvégzése érdekében értesí-
tés útján két időpontot ajánl, ám ha ezen időpont-
ok egyikében sem sikerül az időszakos ellenőrzést 
elvégezni, úgy egy hónapon belül önnek kell, már 
díjfizetés ellenében a közfeladatot megrendelni.

A biztonság közös érdekünk!
Fogadják bizalommal a kéményseprőket!

Ha kérdése van, hívja a 1818-as ingyenesen hív-
ható telefonszámunkat, ahol a kéményseprésről a 9.1 
menüpontban kap általános tájékoztatást, vagy küld-
jön e-mailt a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.
gov.hu címünkre.

Tevékenységek:
• Kéményellenőrzés
• Kéménytisztítás
• Szén-monoxid-mérés
• Visszaszámlálás-mérés
• Kémények műszaki átvátele
A katasztrófavédelem a kéményseprőipari törvény 

alapján közfeladatként látja el a szolgáltatást.
Tájékozódjon az Önt érintő változásokról!

A mi munkánk az ön biztonsága!
Kapcsolat:

Telefon: 1818 (9.1 menüpont)
Központi e-mail:

kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
Postacím:

BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 
Kéményseprőipari Ügyfélszolgálati Csoport

1903 Budapest, Pf.: 314
Honlap:

www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
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FONYÓDI
PROGRAMOK

Február 18-tól Március 18-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Február 18. Szombat

10 óra

Február 18. Szombat
17 óra

Február 20. Hétfő
17 óra

Február 21. Kedd
18 óra

Február 24. Péntek
18 óra

Február 28. Kedd
17 óra

Március 3. Péntek
17 óra

Március 4. Szombat
9 óra

Március 5. Vasárnap
14-19 óra

Március 6. Hétfő
18 óra

Március 18. Szombat
18 óra

Március 15. Szerda
17 óra

Február 25 - 26.
Szombat- Vasárnap

10 óra

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Farsangi mulatság a könyvtárban

Miért nem marad reggelire? - színházi előadás
jegyár: 2.500 Ft

Kommunizmus áldozatainak emléknapja: Hartmanné 
Nagy Klára, a GULÁG túlélőjének visszaemlékezései

Für Anikó közönségtalálkozója

Farkas Katalin mandala és üvegfestő kiállításának
megnyitója

Szilvásy Judit - Feng Shui Repülőcsillag Iskola

Ökumenukis Kulturális Estek: Köntös László református 
lelkipásztor folytatja a Kegyelemről szóló

előadássorozatát: Egyedül hit által

Dr. Ujváry Gábor előadása Horthy Miklósról,
24 évnyi magyar történelemről

Magbörze - a Fonyódi Kertbarátok Köre
rendezvénye

Nemzeti Ünnep - Városi ünnepség

Nőnap - Fonyódi Korzó

Erdélyi Lili Ada előadóművész pódiumestje

Hauser Adrienn zongoraművész koncertje

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

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Múzeum

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Mátyás Király Gimnázium

Feng Shui Galéria
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Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Mátyás Király Gimnázium

Feng Shui Galéria

Katolikus miserend

péntek    17:00 óra Plébániatemplom
 csak első pénteken 
szombat 17:00 óra Plébániatemplom
vasárnap
 9:15 óra Szent István Kápolna
 11:00 óra Plébániatemplom
 11:45 óra Szent Anna Kápolna
 17:00 óra Plébániatemplom

A Ligeti Kápolnában májusig 
nincs mise

Gyermekmisék:
április 8.

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

2017. február 19. vasárnap 9:30 istentisztelet
2017. március 5. vasárnap 9:30 úrvacsorás is-
tentisztelet
2017. március 19. vasárnap 9: 30 istentisztelet
a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóra
2017. március 8-án, szerdán d.u. 4 órakor  
Visnyei Károlyéknál Fonyód Tabán u. 22.    

Ökumenikus Kulturális Estek
2017. február 28-án, kedden 17 órakor a Fo-
nyódi Múzeumban Köntös László református 
lelkipásztor folytatja a Kegyelemről szóló elő-
adássorozatát:

Egyedül  hit által

Református Istentiszteletek
rendje

Március 5. Családi Istentisztelet: mind témá-
jában, mind szerkezetében és hangvételében 
családias és gyermekbarát.
Március 11. szombat Arany János születésé-
nek 200. évfordulója alkalmából  buszos Kirán-
dulás Nagykőrösre és ismerkedés a helyi refor-
mátus gyülekezettel. Rendszeres alkalmaink:

• Minden hónap első vasárnapja
családi istentisztelet 

• Minden hónap utolsó vasárnapja
úrvacsoraosztás

• Csütörtökönként 17 órától bibliaóra
• Konfi rmációs oktatás

felnőtteknek és fi ataloknak

Gyógyszertárak ügyeleti rendje 2017
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Ingyenes nyelvi, informatikai és vállalatvezetési
képzések februári kezdéssel

2017. február elejétől a budapesti és vidéki szakképzési centrumokban ismét lehetőség nyílik arra,
hogy INGYENES nyelvi, informatikai és vállalatvezetési képzésen vegyenek részt az érdeklődők.

Általános tudnivalók az 1 éves esti képzésről:
Óraszámok: 504 óra, melyből kb. 60% (310 óra) idegen nyelv (angol vagy német),

30% informatikai ismeretek, 10% vállalatirányítási ismeretek.

Az 1 éves képzés neve és nyelvi szintje:
1, Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01) - kezdőről alapfokú nyelvvizsgáig.
2, Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01) - alapfokú szintről középfokú nyelvvizsgáig.

Jelentkezési feltételek:
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01)
(1 éves, esti felnőttoktatás)

bemenet: alapfokú iskolai végzettség és bármilyen szakképesítés/szakmai
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01)
(1 éves, esti felnőttoktatás)
bemenet: érettségi vagy szakközépiskolai érettségi végzettség és bármilyen szakmai végzettség (ide értve 
a régi szakközépiskolákban az érettségi bizonyítvánnyal tanúsított szakmai végzettséget is), és B1 szintű 
nyelvtudás az oktatott nyelvből.

A képzés megkezdése előtt a képzésre jelentkező szintfelmérő teszten vesz részt.
Bármely felsőoktatásban szerzett végzettség elfogadható a Kis- és középvállalkozások

ügyvezetője képzések szakmai előképzettségeként.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés az ország bármelyik szakképzési centrumában.
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A VÜSZ januári munkálatai

LIONS hírek

Kezdetét vette a 
2017-es év, meg-
mutatta igazi ar-
cát a tél. Fonyódon 
a városüzemelte-
tés munkatársai a 
karácsonyi deko-
rációk lebontásá-
val kezdték az újév 

hozta munkálatokat. Folyamatosan dolgoznak az 
utak, járdák síkosság mentesítésén. A közterüle-
teken már zajlanak a metszési munkálatok, vala-
mint a januári, február eleji rendezvények hely-
színeit is biztosítják a városüzemeltetés munka-
társai.

Az ünnepek idejére feldíszített közterületek, 
közintézmények dekorációinak elbontásával 
kezdődött az év a városüzemeltetés számára. A 
hónap első felében leesett nagymennyiségű csa-
padék az óta is kihívások elé állít mindenkit or-
szágszerte. Nagy erőkkel dolgoznak az utak sí-
kosság mentesítésén Fonyódon is, amire immár 
bevethető az új traktor is, ám így sem elegendő 
a munkaerő, a városüzemeltetés külső vállalko-
zó segítségét kérte az utak síkosság mentesítésé-
re. Rendkívül sok lakossági bejelentés érkezett 
a céghez, amelyeknek igyekeznek maximálisan 
eleget tenni a városüzemeltetésnél. 

Megkezdődtek a fák, cserjék metszési munká-
latai. A városüzemeltetés munkatársai a Szent 

Január 10-én meg-
tartottuk a 2017 évi 
első összejövetelün-
ket. Sajnos nem tel-
jes létszámmal. Re-
mélem, hogy a kö-
vetkezőn már majd-
nem mindenki eltud 
jönni.

Bemutatkoztak a 
tagságra váró jelölt-

jeink. Reméljük, hogy megszeretik a mozgalmunk 
tevékenységeit, és olyan szeretettel végzik, mint a 
„Nagy Öregek”.

Négy tagunk több éves tagsága, munkája elisme-
réséért emlékérmet kapott  a Nemzetközi Központ-
ból, Oak Brookból (USA) Kovács Tiborné, Pap Fe-
renc, Schlulcz Ferenc, Veégh Józsefné. 

István utcában, a Bartók Béla utcában, a Fürdő 
utcában, Bélatelepen a Kossuth és Wekerle té-
ren végzik a metszési munkálatokat. Eközben 
- január 23-tól március 10-ig - az E-ON munka-
társai végzik a magasfeszültségű vezetékek kör-
nyezetének tisztítását, a levágott faágakat a vá-
rosüzemeltetés munkatársai hordják el a közte-
rületekről. 

A programk helyszínek biztosítását végezték a 
január 21-i Jégkarnevál, valamint a VIII. Fonyó-
di Kolbászfesztivál során. 

A városüzemeltetés munkatársai a hideg, fa-
gyos idő ellenére folyamatosan végzik munkáju-
kat a közterületeken is. A cég biztosítja számuk-
ra a lehetőséget, hogy sűrűbben tudjanak mele-
gedni, illetve biztosítja dolgozói számára a fo-
lyamatos meleg védőitallal való ellátottságot. 

     szerkesztőség

Kovács Tiborné (Mencike) beszámolt, hogy a ka-
rácsonyra felajánlott 200.000.-Ft értékű természet-
beni támogatást egy kicsit túl léptük, mert több csa-
ládot kellet bevonni a támogatásba.

Ismét pályáztunk az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelőnél NEA  működési támogatásra. remél-
jük, hogy valamennyi támogatást nyerünk. Itt is 
egyre több a pályázó, és az elosztható pénz nem nő 
ezzel arányosan.

2017-ben ünnepre készül a LIONS. Idén lesz 100 
éves a mozgalom. Erről a magyar LIONOK is sze-
retnének méltó módon megemlékezni. Erről majd a 
későbbiek során adunk tudósítást.

Akik többet szeretnének rólunk megtudni, azok 
nézzék meg a honlapunkat www.fonyodilions.hu ol-
dalon , illetve a Facebook közösségi oldalon is elér-
hetőek vagyunk.

      Fábián Lászlóné
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Görgényi István művei újra a Múzeumban
A Magyar Kultúra Napja alkalmából nyílt meg 

idei, első kiállításunk. Rigó Erik a fonyódi gimná-
zium egykori diákja újra felajánlotta magánygyűjte-
ményének egy részét így az októberi kiállítást köve-
tően ismét bemutathattuk a tatabányai festőművész 
alkotásait. Ezúttal az 1956-os események megörö-
kítőjének, Görgényi Istvánnak a portréiból láthatnak 
válogatást a művészetek iránt érdeklődők.

A kiállítást Bántó Zsuzsanna, a Mátyás Király 
Gimnázium igazgatónője nyitotta meg, a közönsé-
get Minczinger Katalin köszöntötte, aki beszédében 
megemlékezett Kölcsey Ferencről és a Himnuszról, 
amelynek igényes, szép írással, rendezett sorokban 
írt kéziratát is mindenki fi gyelmébe ajánlotta. Ennek 
tanúsága szerint, szerzője 1823. január 22-én tisztáz-
ta le művét Szatmárcsekén. A magyar kultúra nap-
ját 22 éve, 1989 óta ünnepeljük. A megnyitó után 
Szakács Gábor a Forrai Sándor Rovásíró Kör alapító 
tagja tartott vetítéses előadást Forrai Sándorról és a 
rovásírásról, amely 2013-ban Magyar Örökség Díj-
ban részesült.

Következő kiállításunkon, március közepén a Si-
rály Art képzőművészeit köszöntjük. A fonyódi al-
kotók már több mint egy évtizede nálunk rendezik 
meg tavaszi tárlatukat. Emellett ez évtől foglalkozá-
saik állandó helyszínéül is választottak minket. Idén 
is számos, színes programmal, kiállításokkal várjuk 
látogatóinkat, felnőtteket és gyermekeket egyaránt!

            Horváth Helga

A fonyódi városi főépítész fotós sikere
Ifj. Lőrincz Ferenc első helyezést szerzett Ter-

mészet és Tudomány Kategóriában a 35. Magyar 
Sajtófotó Pályázaton, Szemtől Szemben című ké-
pével. Fonyód város főépítészének meghatározó 
hobbyja a fotózás. Egy fotója rangos elismerést 
nyert a közelmúltban!

A pályázatra 234 pályázótól 2284 pályamű ér-
kezett. Ha a sorozat és egyéni fotóműveket is szá-
moljuk, akkor összesen 6259 képet neveztek ké-
szítőik. A kaposvári Ifj Lőrincz Ferenc egyéni 
képpel, melynek címe Szemtől szemben, nevezett 
és nyert.

- A denevér halak, mivel csak oldalra lát-
nak, ezért mindig oldalra fordulnak, éppen 
ezért szinte soha sem lehet pont szemből fo-
tózni őket - mondta Ifj. Lőrincz Ferenc. - A 
halat úgy sikerült mégis így lencsevégre kap-
ni, hogy egy hasadékba bújtam, ahol egy tisz-
togató állomás volt, a denevér hal oda akar-
ta tolni az arcát miközben oldalról figyelt, így 
biztonságban érezte magát. A képet amúgy 
még tavaly augusztusban egy búvárfotós ver-
seny során készítettem a Vörös-tengerben.

A pályázat képeiből március 27-től ren-
deznek kiállítást a Robert Capa Kortárs Fo-
tográfiai Központban.

       forrás: sonline.hu



16

2017. február

A muzsika hangja a Galériában

Házi segítségnyújtás konferencia a FOKI-ban

Annak idején már Mozart is szorgalmazta, hogy a 
zene ne csak a paloták gazdáihoz, hanem mindenki-
hez jusson el. Mert többek kö-
zött emeli a lelket és segít ön-
magunk legbelső rétegei felé 
fordulnunk. Ezért, ugyanakkor 
a hagyományteremtés - meg-
őrzés szándékával köszöntöt-
te a Galéria újévi koncertjével 
a közönséget. Január végén egy 
újabb zenei kikapcsolódást ígé-
rő produkciót kínált a muzsika-
kedvelőknek.

Előbbi alkalom műfajilag ve-
gyes volt, a klasszikus zene mel-
lett a klasszikus dzsessz kevés-
bé ismert, jeles képviselőinek 
darabjaiból válogatott, a reper-
toáron szerepelt például ; Spohr, 
Vasziljenkó, Moszkovszkij, 
Sztravinszkij, Gershwin.

A házi segítségnyújtás az egyik legszüksége-
sebb intézkedés azon idősek számára, akiknél 
még nem válik szükségessé a bentlakásos gondo-
zás, nem szeretnék elhagyni otthonukat, de még-
is segítségre szorulnak. Ez a szociális alapszol-
gáltatás egyik formája.

2017.01.30-án, a Fonyódi Járási Szociális Család- 
és Gyermekjóléti Központ kezdeményezésére hív-
tuk össze Fonyódon a 2017. évi változásokról szó-
ló szakmai fórumot, amelyen az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának megbízásából Druskóczi Tünde, 
szolgáltatási referens tartott tájékoztatót nekünk. A 
szakmai fórumon a környékbeli intézmények veze-
tői és kollégái vettek részt. A fórumon résztvevők in-
teraktív módon kaptak arra irányulóan tájékoztatást, 
hogy az idei évi változtatásokat hogyan igyekszik a 
minisztérium véghezvinni és, hogy az intézmények 
hogyan tudják majd követni a változtatásokat. Ren-

A Szociális Központ hírei
A Szociális Központ idősei a hideg téli időszakban 

sem maradnak programok nélkül. Januárban pótszil-
veszter került megrendezésre az intézményben számuk-
ra, s az eseményen mindenki nagyon jól érezte magát. 
Az utóbbi időben a farsangra készülünk, de nagyon vár-
juk már a tavaszi jó időt is, amit megidéznek kissé az 
idősek által készített színes, virágos tavaszi  díszek, me-

lyek az intézmény helyiségeiben kerültek kihelyezésre.
A család- és gyermekjóléti szolgálat szintén egy je-

lentős eseményre készül februárban, ugyanis ekkor tart-
ja meg az éves szakmaközi megbeszélést, melyen érté-
keli a 2016. évi együttműködést az észlelő- és jelzőrend-
szer tagjaival, valamint beszámol a tárgyévben végzett 
munkájáról.

geteg kérdés és észrevétel hangzott el az egyezteté-
sen. Az információátadás a felek hasznos és sikeres 
együttműködéséhez elengedhetetlen, a gondozottak 
érdekeit tekintve pedig a legfontosabb lépések egyi-
ke a szakmai fórumok megtartása. Egy tartalmas, in-
teraktív és szakmai napot könyvelhetünk el. 

A hó végi program sokat hallott operettek dalaival 
örvendeztette meg a publikumot a Marcali 3 Tenor 

előadásában. Csárdáskirálynő, 
Mágnás Miska, Marica grófnő, 
Bánk bán, magyar operettjeink 
gyöngyszemei. Könnyed, fül-
bemászó dalok, sok humorral, 
mindennek középpontjában a 
szerelemmel.

Ducza Nóra operaénekes, 
Hegedűs Gönczi Katalin zon-
goraművész, Szabó Bálint kla-
rinétművész és a három tenor: 
Máthé Zsolt, Gájer Tamás, Ke-
lemen Gábor személyes hang-
jukkal, közvetlenségükkel ra-
gadták magukkal a közönséget.

Szeretem a zenét, mert egy dal 
megváltoztatja a kedvem, emlé-
ket teremt, hatással van az éle-
temre...   Mellory
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Tekeredő kolbászok, kulináris élmények,
fergeteges bulik Fonyódon

A téli Balaton legnagyobb fesztiválja, a háromna-
pos gasztronómiai, kulináris, hagyományőrző fonyódi 
rendezvény, minden eddiginél nagyobb vásárral és kí-
nálattal várta a rendezvényre látogatókat, az ínyence-
ket és érdeklődőket, bulizni vágyókat.

A rendezvény mindhárom napján lehetett kóstol-
ni a finomabbnál finomabb specialitásokat, sertés-
ből készült hagyományos étkeket és újragondolt re-
ceptek alapján készült reform ételeket is. Megannyi 
stand várta kínálatával a rendezvényre látogatókat, 
hogy a legjobb magyar kézműves termékeiket bemu-
tassák, melyekből kedvére vásárolhatott egy-egy vá-
sárfiát, aki kilátogatott február első hétvégéjén a Zá-
kányi Kálmán Sportcsarnokba.

A fesztivál idén is, mint minden alkalommal a ha-
gyományos disznóvágással vette kezdetét. A rendez-
vény célja kezdetek óta, hogy a hagyományos eljárású 
disznóvágást és az abból készült finomságok elkészí-
tési módját és természetesen a végeredményt bemu-
tassák mindazoknak, akik még nem láttak, nem kós-
toltak ilyen ínyencségeket. 

A fesztiválon színes program várta a látogatókat, 
a csarnokban felállított színpadon egymást követ-
ték a hagyományőrző fellépők, a buli zenekarok, és 
természetesen a sztárfellépők. Együtt bulizhattunk 
Curtisszel, Jollyval és Suzyval, és Kis Grofóval is. 
Jollyék és Grofó is léptek már fel a Kolbászfesztivál 
közönsége előtt, mindannyian fantasztikus hangulatú 
rendezvénynek, kiváló közönségnek és remek ízekről 
számoltak be és hatalmas bulit varázsoltak a fonyó-
di közönségnek ez alkalommal is. A rendezvény dísz-
vendége és az idei zsűri elnöke, Benke Laci bácsi volt. 
Imádták az emberek. A rendezvény helyszínén folya-
matosan megállították a járókelők, hogy egy-egy kö-
zös képet örökítsenek meg a gasztronómia, a magyar 
hagyományos főzőtudomány atyjával. Kiváló hagyo-
mányőrző termékeket mutattak be a kolbászkészítés 
nagymesterei, úgy, mint a Diósgyőri Vitéz Kolbász és 
– a rendezvény díszvendége - az Orosházi Kolbász-
klub Hagyományőrző Egyesület is.

A rendezvény szombati és vasárnapi kolbásztöltő 
versenyein szoros küzdelem alakult ki a csapatok kö-
zött, a zsűrinek nem volt egyszerű dolga, hogy eldönt-
se, hogy melyik csapatok vihetik haza az idei év leg-
jobb kolbásza díját.

A rendezvény mind a három napján idén is látvá-
nyos, gusztusos, ínycsiklandozó finomságokkal volt 
tele a sportcsarnok és környéke. Aki lemaradt a ren-
dezvényről mindenképpen látogasson el jövő évben, 
ilyentájt a téli Balaton legnagyobb fesztiváljára!
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Indulhat a busz...

Somogy megyei bajnokság II. osztály, északi csoport 
Tavaszi sorsolás

Január második hetében került sor a kézilabda di-
ákolimpiai elődöntőkre. A fi úk január 11-én Veszp-
rémben mérték össze erejüket. 4 csapat játszott 
a mieink mellett: a Győr , A Paks és a vendéglá-
tó Veszprém együttese . 2 csoportmérkőzés volt , 
ahol a 2 győztes és a 2 vesztes csapat játszott egy-
mással. Fiaink a győztes ágon a Veszprém csapa-
tával játszottak. Már látatlanban is nehéz mérkő-
zésre számítottunk, a Veszprém csapatában igen 
sok jó játékos van , sőt egyik játékosuk a veszpré-
mi nagy csapatban is játszik . Igazi parázs hangula-
tú mérkőzés volt , de az elejétől kezdve nem tudott 
a Veszprém döntetlennél feljebb kerülni a fonyódi 
gimnázium csapatával szemben. A legnagyobb kü-
lönbség 3 gól volt a javunkra.50 percnyi „libabőr” 
után, 27-25-ös végeredménnyel győztünk.A csapat 
nagyját a Nemzeti Kézilabda Akadémiás diákjaink 
alkotják,kiegészülve más egyesületben játszó isko-
latársaikkal. Ezzel 
a győzelemmel 
a busz egy része 
megtelt , és indul-
hat Nyíregyházára 
az országos dön-
tőbe.

Másnap a lá-
nyok álltak ko-
moly megmérette-
tés előtt. Mohácsi 
helyszínnel vet-
te kezdetét az elő-
döntő. Egy csapat 
visszalépésével 3 
együttes játszott. 

2017.03.12. 14:30
Fonyódi Petőfi  SE - Andocs Jeans-Tex SE
2017.03.18. 15:00
NKSE Balatonszárszó - Fonyódi Petőfi  SE
2017.03.26. 15:00 
Fonyódi Petőfi  SE - Balatonberényi SE
2017.04.01. 16:00
Balatonföldvári SE - Fonyódi Petőfi  SE
2017.04.16. 16:30
Fonyódi Petőfi  SE - Lengyeltóti VSE
2017.04.23. 17:00
Szőlősgyörök KSE - Fonyódi Petőfi  SE

Elsőnek a hazai együttessel játszottak a gimnazista 
lányok. Nehezen indult a mérkőzés, de a második 
félidőre már sínen volt a játék. Nem is volt kétsé-
ges, hogy győzelemmel zárul. Ezt követően a Len-
ti együttesével játszottunk egy könnyed, lehenger-
lő mérkőzést, ami a döntőbe jutást jelentette. Itt a 
mérkőzés érdekessége, hogy a csapatot egy volt fo-
nyódi diák, a gimnázium diákja, testnevelője irá-
nyította. A lányok győzelmével megtelt a busz. A 
döntő február első hétvégéjén lesz. Büszkességgel 
tölt el bennünket, hogy a Mátyás Király Gimnázi-
um  hírnevét ilyen messzire vihetjük.

A csapatot segítették:
Gyurka János - edző, Hajdú János - edző,
Dr. Woth Péter - edző, Polgár László - gyúró
Bors Éva - testnevelő, Lehel László - testnevelő

2017.04.30. 17:00
Fonyódi Petőfi  SE - Balatonszabadi LE
2017.05.07. 17:00
Zamárdi Petőfi  SE - Fonyódi Petőfi  SE
2017.05.14. 17:00 
Fonyódi Petőfi  SE - Dél-Balaton FC Balatonszemes
2017.05.20. 17:00
Kéthelyi SE - Fonyódi Petőfi  SE
2017.05.28. 17:00
Fonyódi Petőfi  SE - Öreglaki Medosz SE
2017.06.04. 17:00 
Buzsák KSE - Fonyódi Petőfi  SE

Fonyódi Petőfi  SE - Balatonszabadi LE
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APRÓHIRDETÉSEK
Autó Eladó! Hyundai Sonata 2.0 D, automata, kiváló állapotú.
Gyártási év: 2016, Ár: 1.7 M Ft Fonyód, Tel.: 06-30/271-3429

Energetika tanúsítás, épülettervezés, okleveles építész, épületenergetika tanúsító!
Tel.: 06-20/979-9390

Új robogó, Erdélyi festmények és egy Tiffany lámpa eladó.
Tel.: 06-85/360-483; 06-30/501-3746
Fűnyírást, sövènyvágàst, kaszálást vállalunk. Tel.: 06-30/204-2499

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.

Sátor – garázs újszerű állapotban eladó! Tel.: 06-20/524-2527
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