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Döntött a Képviselő - testület
A 2017. február 23-i ülés összefoglalója

Városi kitüntetések – 2017.

A 2017-es év első testületi ülésé-
re került sor február 23-án a Polgár-
mesteri Hivatalban. Hidvégi József, 
Fonyód város polgármestere tájékoz-
tatta a képviselőket, az ülés résztve-
vőit, valamint a televízió nézőket a vá-
ros aktuális pénzügyi helyzetéről.

A Humán, a Jogi, a Városfejleszté-
si, illetve a Pénzügyi Bizottság módo-
sító javaslatára a testület megalkot-
ta Fonyód Város Önkormányzatának 
2017. évi költségvetési rendeletét.

Az önkormányzat tulajdonában 

Zárt ülésen tárgyaltak és döntöttek a képviselők a 2017. évi városi kitünte-
tések átadásáról, melyre hagyományosan 2017. március 15-én, nemzeti ünne-
pünk alkalmából kerül sor. 

Ez városunk legnagyobb ünnepe is egyben, hiszen ekkor ünnepeljük Fonyód 
várossá nyilvánítását is, 1989. óta.

A díjazottak: 
dr. László Győző – Fonyód Polgáraiért Díj
Neumajer Zoltán – Fonyód Polgáraiért Díj

Kovács Ferenc – Fonyód Polgáraiért Díj- Posztumusz 
Leány VI. korcsoportos floorball csapat - Év Sportolója Díj

A csapat tagjai: Horváth Klaudia, Kötél Dorottya, Pintér Rebeka,
Szerdahelyi Szonja, Tóth Dorottya

lévő lakások és helyiségek bérbeadá-
sának és elidegenítésének helyi sza-
bályairól szóló önkormányzati rende-
let módosult a Pénzügyi Bizottság ja-
vaslatára, 2018-tól 10%-os bérleti díj 
emelésével.

2017. május 8. és május 9. napjá-
ban határozta meg a Képviselő - tes-
tület a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 
2017/2018. nevelési évre történő óvo-
dai beiratkozás időpontját.

A fonyódi lakosok részére a fi zető 
parkolók esetében kedvezményt biz-
tosító kártya alkalmazásának lehető-
ségéről is tárgyaltak az ülésen. Az a 
döntés született, hogy Fonyód kártya 
bevezetésével azok az állandó lako-
sok, akik minden adónemben, időben 
és minden kötelezettségüknek ele-
get tettek, a koncepció szerint ked-
vezményt kapnak.

Ugyanezzel a kártyával lehet majd 
kedvezményesen belépni a fi zetős Pa-
noráma strandra, valamint a Várhegyi 

Széplátóba is. Az elképzelések sze-
rint további kedvezmények is társul-
hatnak az eddigiekhez a jövőben.

A város gazdasági társaságai-
nak, azaz a Fonyódi Városfejleszté-
si és Városüzemeltetési Nonprofi t 
Közhasznú Kft., a Fonyód Konyha 
Nonprofi t Közhasznú Kft. és a Fonyód 
Média Nonprofi t Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017. évi gaz-
dasági terveit is elfogadták az ülé-
sen.

Elfogadták a Fonyód Város Önkor-
mányzat és intézményei 2016. évi 
közbeszerzéseiről szóló beszámoló 
előterjesztést, Fonyód Város Önkor-
mányzata és intézményei 2017. évi 
közbeszerzési tervét.

 A Képviselő-testület következő ülé-
se 2017. április 27-én, csütörtökön 
14 órától lesz a városháza nagyter-
mében. A testületi ülés teljes anyaga 
megtekinthető a www.fonyod.hu we-
boldalon.
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Konkrét fejlesztési tervek 2017-ben

A Magyar Turisztikai Ügynökség helyszíni
bejárást tartott Fonyódon

Hidvégi József, Fonyód város 
polgármestere tájékoztatta lapun-
kat, hogy február közepén a So-
mogy Megyei Területi Opera-
tív Program Fejlesztési Bizottsá-
gának ülésén döntöttek a fonyó-
di piac fejlesztéséről. A piac 299 
millió forint támogatást fog kapni, 
amelynek keretében megújul a vá-
sárcsarnok és környéke. 

Látványterv a piac csarnokról

A Fonyódi Hírmondó februá-
ri számában megjelentek szerint 
turisztikai fejlesztésekre pályáz-
hatnak a balatoni települések. En-
nek kapcsán a Magyar Turisztikai 
Ügynökség szakemberei jártak 
városunkban, megtekintették a 
fonyódligeti Árpád parti strandot, 
a kutyás fürdőhelyet, valamint a 
Sándorelepi Panoráma strandot. 
A városvezetés szándéka ugyanis 
az volt, hogy ezen a három stran-
don fejlesszenek. 

Tekintettel arra, hogy ez a pá-
lyázat elsősorban a fizetős stran-
dokra vehető igénybe, ezért a Pa-
noráma strand továbbfejlesztése 
került leginkább terítékre. Itt 40-
50 millió forint értékben történ-

A General Electric mintegy egy-
milliárdos támogatásával kap-
csolatban is konkrétumok vannak, 
így az új sportcsarnok építésének 
előkészítése is kezdetét veheti. 

A kiviteli és megvalósítási ter-
vek elkészülése, valamint a köz-
beszerzési eljárások lefolytatása 
után még idén elkezdhetik a kivi-
teli munkálatokat a piac terüle-

het további korszerűsítés. Több 
elképzelés is van, de a vizes-
blokkok fejlesztése, fitness lehe-
tőség és egy vízi játszótér kiala-
kítása megvalósulhat. Ez utób-
bi egy a víz felületén kialakítan-
dó akadálypálya - élménypark le-
hetne, amellyel tovább bővülhet a 
korosztályok szerinti célcsopor-
tok köre. 

Az Árpád part fejlesztése indo-
kolt lenne, akár a vizesblokkokkal, 
akár a játszóterekkel kapcsolat-
ban. A bejárás során az ügynök-
ség munkatársai egyelőre nem tá-
mogatták ezt az ötletet.  

Jó ötletnek minősítették azon-
ban a kutyás fürdőhely fejleszté-
sét, annak ellenére, hogy ez sem 

tén mindkét beruházás vonatko-
zásában. 

fizetős strand és a tervek szerint 
nem is lesz az. Ebben az esetben 
Fonyód Város Önkormányzatát 
arra biztatták, hogy nyújtson be 
pályázatot. A tervek szerint a ku-
tyás strand le lesz kerítve és kul-
turáltabb körülmények, kiszolgá-
ló egységek várják a vendégeket 
és kedvenceiket egyaránt. 

Sikeresnek és támogatott-
nak ítélt pályázat esetén a Bala-
ton első kutyás fürdőhelye tehát 
az ugyancsak 40-50 millió forin-
tos beruházásnak köszönhetően 
egyedülálló körülményekkel vár-
hatja azokat a turistákat, akik ed-
dig nem találták meg az igényei-
ket maradéktalanul kielégítő tu-
risztikai célpontjukat.

Az új sportcsarnok látványterve
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A dél-balatoni vasútvonal felújítási munkálatai 
Fonyódligetre értek

2016. szeptember óta folytató-
dik a dél-balatoni vasútvonal kor-
szerűsítése Szántód- Kőröshegy-
Balatonszentgyörgy között, vala-
mint Kaposvár-Fonyód vonalon. A 
fejlesztés kivitelezési munkálatai 
vágányzár mellett zajlanak.

Mindkét vasútvonalon annak 
megfelelően ütemezték a felújítási 
munkálatokat, hogy 2017 nyarán a 
menetrend szerinti vonatforgalom 
ismét megindulhasson a Balaton 
déli partján.

Fonyód térségében a következő 
munkálatok valósulnak meg:

A teljes vasúti pálya átépül, a vo-
natok újra 100 km/ h, a nem beépí-
tett szakaszokon 120 km/ h se-
bességgel közlekedhetnek. A vas-
úti pálya vízelvezetését helyreállít-
ják-kiépítik, a műtárgyakat újjáépí-
tik. Gondoskodnak a zaj- és rezgés-
védelemről.

2017. február 21-én, kedden a 
Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és 
Tisztítás Megva-
lósítását Célzó  
Önkormányza-
ti Társulás Tár-
sulási Tanácsa 
ülést tartott. 

Egyebek mel-
lett Hidvégi Jó-
zsef a Társulás 
elnöke tájékoz-
tatta a megje-
lenteket a pro-
jekt pénzügyi el-

Fonyódliget, megállóhely peron-
ját korszerű, sínkorona+55 cm ma-
gas peronná építik át, illetve kap-
csolódva az átépülő peron végéhez, 
a Zrínyi utcánál új gyalogos átkelő-
helyet építenek.

A peron megújulásának munkála-
tai már jól láthatóan megkezdődtek, 
illetve a Niklai utcai vasúti átkelő 
műtárgyait korábban már szinte tel-

jesen elbontották és elszállították.
A Fonyód déli irányból (Pécs, Ka-

posvár) történő vasúti megközelí-
tését biztosító Kaposvár – Fonyód 
vasútvonal állapotjavítását szintén 
elvégzik, ezzel az eredeti 80 km/ 
h pályasebességet helyreállítják, a 
menetidő Kaposvár – Fonyód kö-
zött ismét 1 óra alá csökkenhet.

Ülésezett a dél-balatoni szennyvízprojektet
levezényelő társulás

számolásáról, a beruházások jelen-
legi helyzetéről, valamint válaszolt 

az érintett polgármesterek kérdése-
ire. Ilyenek voltak például a lakos-

sági rákötések a 
szennyvíz háló-
zatra, vagy a ga-
ranciális javítá-
sok az útburko-
latokkal kapcso-
latban.

Elfogadták a 
2017. évi költ-
ségvetési ter-
vezetet, illetve 
az ellenőrzési 
ütemtervet is. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Dél-Balatoni Vasút beruházás során 
szükséges a vasúti átjárók lezárása. A lezárások időtartalmáról a www.fonyod.
hu honlapon tudnak bővebb tájékoztatást kapni.
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A Fonyódi Kulturális Intézmé-
nyek az elmúlt időszakban sikere-
sen használta ki a „közművelődé-
si érdekeltségnövelő támogatás” 
adta lehetőségeket. Ezt a pályáza-
tot minden évben a közművelődési 
intézményeknek írják ki, s szüksé-
ges hozzá a fenntartó önkormány-
zat önrésze, támogatása is.

Az elmúlt év végén a könyvtár új 
számítógépeket kapott, 7-8 éves 
eszközök lettek lecserélve.

Vásároltunk egy kültéri haszná-
latra is alkalmas mobil hangosító 
készüléket, amely lehetővé teszi, 
hogy kisebb rendezvényeket saját 
erőből tudjunk hangosítani, például 
ilyen volt a Jégkarnevál.

Az egykori Magyar Királyság 
területéről származó, 17. száza-
di smiley-ra bukkantak. Aligha-
nem az eddig ismert legrégeb-
bi smiley jelet találták egy doku-
mentumon a trencséni levéltár-
ban. A mosolygó arcot a város 
akkori jegyzője kanyarította egy 
elszámolás alá.

Fonyódon is találkozhat-
nak smileykkal, amelyek a vá-
ros területén igyekeznek jobb 
kedvre deríteni az arra járókat. 
Arra bíztatunk mindenkit, hogy 
fényképezkedjenek és népsze-
rűsítsék a jó kedvet és Fonyó-
dot!

Fejlesztések a Kulturális
Intézményekben 

Tudta?
Megújult az épületen belüli „gyer-

mekszoba” bútorzata is, a játékok, 
és egyéb használatos eszközök tá-
rolására alkalmas több, vidám szí-
nekkel bíró szekrény, polc került be-
állításra, amelyért a VÜSZ munka-
társainak is köszönettel tartozunk!

 A Vigadó téri Szabadtéri Szín-
pad öltözőibe is bútorokat, ülőalkal-
matosságokat, ruhatároló fogaso-
kat vásároltunk, ezzel is komforto-
sabbá téve az ott fellépő művészek, 
gyermekek környezetét.

 Intézményünk igyekszik igénybe 
venni minden olyan támogatási for-
mát, amelynek köszönhetően sike-
rül gyarapítani a technikai, kényelmi 
eszközparkunkat.

A Fonyódi Kutyás Fürdőhely a téma
a budapesti 1-es villamos vonalán

ÁLLÁS
Májusban nyíló Villa ká-
vézóba keresünk barista 
ismeretekkel rendelkező 
pultost a nyári szezonra.

További részletek a
06 85 560 005 telefon 

számon vagy
a www.fonyod.hu

weboldalon olvashatók!
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2017. február 17-én került bemu-
tatásra, először Fonyódon a Velto 
Trading Kft. jóvoltából a Velto One 
elnevezésű kisteherautó. Az autó 
két éves magyar mérnöki fejlesz-
tőmunka eredménye, amely kifeje-
zetten kommunális célú gépjármű-
nek készült.

- Teljes mértékben elektromos ki-
vitelű jármű, 5.5 kw, azaz körülbelül 
8 LE villanymotor hajtja. Közel 3 nm 
rakfelülettel rendelkezik, amelyen 
1000 kg rakományt képes szállíta-
ni. Egy feltöltéssel 70-100 km távot 
tud megtenni, amely például önkor-
mányzati céllal, kommunális mun-
kára befogva, működéséhez ele-
gendő a kétnaponta történő feltöl-
tés. – sorolta a Velto One alappa-
ramétereit a Velto Trading Kft. ügy-
vezetője, Herczeg Zsolt.

Február még jócskán adott fe-
ladatokat a városüzemeltetés szá-
mára. Kitartottak a fagyok, a hónap 
első felében folyamatosan zajlottak 
a síkosságmentesítési munkák, de 
közben már meg is kezdték a met-
szési munkálatokat a közterülete-
ken, valamint a felkészülést a ta-
vasz rohamos közeledtére. 

Először Fonyódon mutatták be a Velto One-t, az 
elektromos kisteherautót

Az autó teljesen új technológi-
ával rendelkezik, fontos kiemelni, 
hogy megújuló energiaforrás mű-
ködteti. Hálózati feszültséggel 
egy feltöltés 250-300 Ft-os költ-
séggel jár.

Jelenleg ez az egy típusú gépjár-
mű rendelkezik ezzel a technológi-
ával. A plató kialakítása moduláris 
rendszerű, amit 
két ember három 
perc alatt teljesen 
le is tud cserélni. 
Átalakítható sima 
platósra, billenő-
platósra, használ-
ható ételkiszállí-
tásra, hulladék-
szállításra, vala-
mint átalakítható 
locsoló kocsivá is.

Minimális fenntartási költség 
jellemzi a kisteherautót, a gyár-
tó egy év garanciát vállal az ak-
kumulátorokra, magára a gépjár-
műre pedig kettő évet. Csendes, 
gazdaságos, könnyen kezelhe-
tő. Méreteiből adódóan sok hely-
re be tud menni, strandokra, bel-
városi, szűk utcákba.

A városüzemeltetés munkálatai
A február a Kolbászfesztivál hely-

színének biztosításával, a helyszín 
berendezésével, a háromnapos ren-
dezvény után a takarítással és visz-
szarendezéssel folytatódott. Már-
cius közepéig eltart majd a magas-
feszültségű kábelek alatti gallyak 
eltávolítása. A városüzemeltetés 
munkatársai segédkeznek a mun-
kafolyamatban, elhordják a köz – és 
magánterületekről kikerülő gallyakat 
is. Ez utóbbi a tulajdonosok felada-
ta lenne, a városüzemeltetés a galy-
lyak összegyűjtésével segíti a város-
kép mihamarabbi megszépülését. 

Emellett – mivel 
az EON munka-
társai nem alaki 
metszést végez-
nek – a VÜSZ 
m u n k a t á r s a i 
igyekeznek kor-
rigálni a meg-
metszett fákon 
elvégzett mun-
kákat. 

A várva várt olvadás, a tavasz je-
lei megérkeztek február utolsó he-
teire. A síkosságmentesítéskor ki-
szórt kagylózúzalék és homok el-
takarítására is koncentráltak a vá-
rosüzemeltetésnél, valamint arra, 
hogy a nagyobb mennyiségű tavaszi 
csapadék elvezetése akadálymen-
tes legyen. Így már elkészült a Bar-
tók Béla utcai, a Schneider doktor 
utca - Kisfaludy u. kereszteződésé-
ben lévő, a Domb utca alján lévő va-
lamint a Gáz utcai árkok és iszapfo-
gók kitakarítása.

 A tavaszra való felkészülés kerete-
in belül szépülnek meg a sétányok és 
azok hulladékgyűjtői is, megtörtént 
az Erdősor és az Edison utca rendbe-
tétele is. A köztéri munkálatokra im-
már bevethető a városüzemeltetés 
gépparkjának új eszköze, a seprőgép 
is. Ebben az időszakban nyújtja a leg-
nagyobb segítséget, hiszen sok seprő 
asszony kezeinek a munkáját kíméli 
meg a városüzemeltetésnek. 

     Kristóf Györgyné
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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.

03.20. Hétfő: Zöldségleves.
„A” Tavaszi tokány tészta köret.

„B” Rakott tészta.

03.21. Kedd: Hagymaleves.
„A” Paradicsomos gombóc tört burgonyával.

„B” Zöldborsó főzelék vagdalt hús.

03.22. Szerda: Meggyleves
„A” Rántott halfi lé párolt rizzsel és tartármártással.

„B” Natúr csirkemell zöldséges rizzsel és sajtmártással.
 

03.23. Csütörtök: Daragaluska leves.
„A” Majorannás apróhús, petrezselymes rizs.
„B” Gombás sertésragu steak burgonyával.

03.24. Péntek: Lencsegulyás.
Rizsfelfújt csokiöntettel.

03.27.Hétfő:Zöldborsó leves.
„A” Bolognai spagetti.

„B” Zsiványpecsenye savanyúsággal.

03.28. Kedd: Burgonyaleves.
„A” Rakott zöldbab.

„B” Rizses hús vegyes savanyúsággal.

03.29.Szerda: Húsleves .
„A” Gyümölcs mártás, főtt hús pirított darával.

„B” Vadas mártás főtt hús makarónival.

03.30.Csütörtök: Karalábéleves.
„A” Zöldborsós csirkemáj főtt burgonyával.
„B” Borsos tokány petrezselymes rizzsel.

03.31. Péntek: Székelykáposzta.
Túrós batyu

04.03 Hétfő: Májgaluska leves
„A” Spenótos tortellini .
„B” Csilis bab rizzsel.

04.04. Kedd: Zöldséges rizsleves.
„A” Burgonyafőzelék pulykapörkölttel.

„B” Csirkepaprikás galuskával.

04.05. Szerda: Paradicsom leves
„A” Sült csirkecomb Párolt sárgarépával és rizzsel.

„B” Cigánypecsenye hagymás tört burgonyával.

04.06. Csütörtök: Csontleves.
„A” Rakott brokkoli

„B” Bakonyi apró hús párolt rizzsel.

04.07.Péntek: Kolbászos sárgaborsóleves.
Szilvás gombóc.

04.10.Hétfő: Daragaluska leves.
„A” Tökfőzelék sertéspörkölttel.

„B” Stefánia vagdalt francia saláta.

04.11. Kedd: Póréhagyma krémleves.
„A”Hawaii szelet párolt rizs.

„B” Zöldborsós szelet sült burgonya.

04.12. Szerda: Kertészleves.
„A” Rakott burgonya.

„B” Spagetti carbonara.

04.13. Csütörtök:
Paradicsomos húsos káposzta.

Köményes kifl i.

04.14. Péntek: Gyümölcsleves
„A” Halfi lé rizzsel, citrom szósszal.

Fonyód Konyha Kft. menüajánlata:

750 Ft

Vegyük észre!
Megszépülnek a magas part-

ról (a Márffy tértől, az általános 
iskolától és a sportcsarnoktól) a 
Balaton partra tartó erdei utak, 
megtörtént az utak takarítása,az 
eldobált szemét összegyűjtése, 
a fák gallyazása, a lámpák cse-
réje és felújítása valamint folya-
matban van a  szemétgyűjtők ki-
helyezése.

A város vezetésének fontos, 
hogy az itt élő emberek és az ide 
látogató turisták tiszta, rendezett 
környezetet találjanak Fonyódon, 
ezért kérjük a lakosságot, ne 
csak vigyázzanak a tisztaságra, 
hanem tegyenek is érte!



8

2017. március

Kaposváron, a Somogyi Hírlap 
székházában vettünk részt, Len-
gyel János főszerkesztő meghívá-
sára, a Szóvivői Akadémián.

A modern média akkor lehet si-
keres, ha együttműködésre kény-
szerít – köszöntötte a megye jelen-
tős intézményeinek, cégeinek saj-
tószóvivőit Lengyel János főszer-
kesztő a Somogyi Hírlap által első 
ízben megrendezett Szóvivői Aka-
démián. Azzal a céllal hívtuk egybe 
a sajtóreferenseket, hogy közösen 
találjunk választ a kor kihívásaira.

- A bölcsek köve nem szorult 
az újságíró zsebébe, miközben el-
lentmondásosan változik a világ 
- mondta Lengyel János. - Közös 
platformra hozta a szóvivőket la-
punk, hogy véleményeket, javasla-
tokat hallhassunk a munkájukról. 
Így kereshetjük meg a legjobb gya-
korlatot, és megismerhetjük egy-
mást, és a közeget, amelyben a hír 
keletkezik.

- Ha azt akarjuk, hogy az olva-
sók megértsék az üzeneteinket, be-
fogadhatóvá kell alakítani ezeket, 
hogy cselekvésre bírják az embere-
ket - hangsúlyozta Lengyel János. 

A Szóvivői Akadémián szót kért 
és bemutatkozott Futó Zsófia, a 
balatonföldvári önkormányzat és a 
Hajózástörténeti Látogatóközpont 
sajtószóvivője, Báthory Gyöngyvér, 
a Kaposvári Egyetem sajtószóvivő-
je, Szabó Gabriella, a Somogy Me-
gyei Kormányhivatal sajtószóvivő-
je, Poszovácz Gabriella, a NAV me-
gyei igazgatóságának sajtószóvi-
vője, Lakatos Edina, az FGSZ Zrt. 
sajtószóvivője, Nock-Vető Katalin, 
a Kométa sajtószóvivője, valamint 
Mácsai Ádám, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara, Némethné Halász 
Bernadett és Csapó Gábor, a So-
mogy Megyei Főügyészség, Vass 
Gabriella, a Kaposvári Törvény-
szék, Méhes Dóra, Tanasics Móni-
ka és Orbán Zoltán, a Somogy Me-
gyei Rendőr-főkapitányság, Kajetán 

Szóvivői Akadémián vett részt a Fonyód Média
Jácint a fonyódi önkormányzat és 
a Fonyód Média, valamint Thurzó 

Ágnes a SKIK részéről.
         forrás: Somogyi Hírlap
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR
2017.04.01-2017.12.31

Fonyód

Lomtalanítási hulladék kihelyezésének időpontja:
Fonyód, Fő utcától Keletre és a Fő utca - 2017. április 25.
Fonyód, Fő utcától Nyugatra - 2017. május 7.

Bővebb felvilágosítást a www.fonyod.hu oldalon lévő hirdet-
ményen találhatnak, amely tartalmazza a lomtalanítás so-
rán kihelyezhető és ki nem helyezhető hulladékok körét is.

PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Székhely címe: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 1-3.

Ügyfélszolgálat nyitva tartása: 
Hétfő:     7.30 – 12.00  / 13.00 – 20.00
Kedd-Szerda-Csütörtök-Péntek:  7.30 -12.00  / 13.00 – 16.00
Postacím:      8693 Lengyeltóti, PF.: 37
Telefon, fax:      06-85/530-076,  06-85/530-077
Telefon:             06-85/530-118 ; 06-85/530-119
E-mail:     info@pelsokom.hu
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FONYÓDI
PROGRAMOK

Március 18-tól Április 14-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Március 18. Szombat

15 óra

Március 18. Szombat
18 óra

Március 19. Vasárnap
9 óra

Március 25-26.
Szombat - Vasárnap

10 óra 

Március 26. Vasárnap
14 óra

Március 28. Kedd
17 óra

Március 31. Péntek
18 óra

Április 1. Szombat 
9 óra

Április 1. Szombat 
18 óra

Április 5. Szerda 
18 óra

Április 14. Péntek
10 óra

Április 7. Péntek
17 óra

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

SIRÁLY ART Képző és Iparművészeti kör
tavaszi tárlatának megnyitója

Erdélyi Lili Ada előadóművész, pódiumestje Hermann 
Hesse „SZIDDHÁRTA” című hindu regéjéből

Gyerekruha börze

„Grafo-pszicho-morbo analízis”
Dr. Taraczközi István tanfolyama,

Ár.: 20.000 Ft

Víz világnapja - a Nők a Balatonért Egyesület (NABE) 
Fonyódi Csoportjának szervezésében

Ökumenikus Kulturális Estek:
Völgyessy – Szomor Fanni: Böjti Est

Tálosné Violányi Marianna festőművész
kiállításának megnyitója

Tavaszköszöntő koncert

Zalatnay Sarolta énekesnő közönségtalálkozója

Tavaszi csere-bere, és vásár
a Nabe szervezésében 

Fonyódi Betyárok néptánc bemutatója

Költészet Napja - „Arany versmaraton: Toldi”

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

Panoráma Étterem

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Múzeum

Múzeum

Múzeum

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Mátyás Király Gimnázium

Mátyás Király Gimnázium
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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., május 13.

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

2017. március 19. vasárnap 9:30 istentisztelet
2017. április 2. vasárnap 9:30 úrvacsorás is-
tentisztelet
2017. április 16. húsvét vasárnapja 9:30 úr-
vacsorás istentisztelet

a protestáns templomban
(József u. 21.)
Házi bibliaóra

2017. április 14-én nagypénteken 10 órakor is-
tentisztelet  Nyírő Károlynénál  Kilátó u. 25.

Ökumenikus Kulturális Estek
2017. március 28-án, kedden 17 órakor a Fo-

nyódi Múzeumban
         Völgyessy-Szomor Fanni - Böjti Est

Református Istentiszteletek
rendje

Március 5. Családi Istentisztelet: mind témájában, 
mind szerkezetében és hangvételében családias és 
gyermekbarát.
Március 11. szombat Arany János születésének 
200. évfordulója alkalmából buszos Kirándulás 
Nagykőrösre és ismerkedés a helyi református gyü-
lekezettel. Rendszeres alkalmaink:
• Minden hónap első vasárnapja családi istentisztelet 
• Minden hónap utolsó vasárnapja úrvacsoraosztás
• Csütörtökönként 17 órától bibliaóra (Foki)
• Konfi rmációs oktatás (igény szerint) felnőtteknek 
és fi ataloknak
Tájékoztatásul közöljük, hogy Halász Noémi református lelkipász-
tor, március elsejétől szülési szabadság miatt, szünetelteti lelkészi 
szolgálatát.Ez idő alatt, a  Fonyód – Balatonfenyvesi Református 
Egyházközség lelkipásztori tisztét Horváthy Petra Csilla lelkipász-
tor látja el. Az istentiszteletek, illetve lelkialkalmak helye, és ide-

je változatlan marad.

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Múzeum

Múzeum

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Mátyás Király Gimnázium

Mátyás Király Gimnázium

2017. május 14-én, vasárnap 19 órától Fonyódon:
GYÖNGYHAJÚ LÁNY BALLADÁJA
A musicalek alfája és omegája

Mindenkiben ott van a szunnyadó 
gyermek, így a tündérmeséket a fel-
nőttek is szeretik, csak be kell őket 
csomagolni „felnőtt köntösbe”!

A „Gyöngyhajú lány balladája” 
című musical egy fi atal lány felnőt-
té válásán, első nagy szerelmi csa-

Fonyód túraútvonalainak forgalma hamarosan megnövekszik, az idő egyre alkalmasabb lesz kiránduláshoz, 
túrázáshoz és a gyönyörű fonyódi panoráma megtekintéséhez. A FONYÓDI KILÁTÓK – Várhegyi kilátó és 

Sipos-hegyi kilátó - nyitva tartásáról és a belépődíjakról tájékoztat mindenkit a Fonyódi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofi t Közhasznú Kft. 

Előszezon:
Március 1. – Április 30. – Hétvégenként /Szo, V/: időjárás függvényében 10:00 – 18:00
Május 1. – Május 31. – Hétvégenként /Szo, V/: 10:00 – 18:00
Főszezon:
Június 1. – Augusztus 31. – Naponta: 10:00-21:00
Utószezon:
Szeptember 1. – Október 31. – Hétvégenként /Szo, V/: 10:00 – 18:00
November 1. – November 30. – Hétvégenként /Szo, V/: időjárás függvényében 10:00 – 18:00
Szezonon kívül: 
December 1. és Február 28. között a téli időszakban a kilátók ZÁRVA tartanak!
A kilátókat a szezonon kívüli időszak kivételével csoportoknak (10 fő felett) előzetes bejelentkezés alapján a meg-

adottaktól eltérő időpontban is kinyitjuk. Kérjük, hogy az időpont egyeztetés a tervezett látogatás előtt minimum 24 órá-
val történjen meg.

Belépődíjak:
Felnőttek: 300 Ft Diák, nyugdíjas: 150 Ft Látásban, hallásban, mozgásban korlátozottaknak – igazolvány birtokában – ingyenes!

Az új nyitvatartási rend és a belépődíjak alább olvashatóak:

NYITVATARTÁSI REND (mindkét kilátó esetében):

lódásán keresztül idézi meg a Bala-
ton part, a tó ősi mitikus legendáit.

A színpadon 24 ExperiDance 
táncművész, a mikrofonoknál 5 ki-
váló musicalszínész, a mese erősí-
tésére 21 szenzációs Omega-slá-
ger! Egy történet, amit mindenki 

átélt, aki volt fi atal és szerelmes!”
További információk a hátlapon!

Helyszín:Zákány KálmánSportcsarnok
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A Fonyódi Öregdiákok 2017-es programjai       

Pénzügyi tudatosságra nevelés a gimiben

Az elnökség nevében sok szere-
tettel köszöntöm az egyesület tag-
jait és pártolóinkat! Köszönetemet 
fejezem ki mindazoknak, akik segí-
tették a munkánkat tagdíjfi zetéssel, 
pénzbeli támogatással, szervezési 
munkával, kiállítási anyaggal, csa-
ládtörténeti írásokkal, javaslatok-
kal, a rendezvényekhez való egyéb 
hozzájárulással és személyes rész-
vétellel.

Számlaszámunk:
11743095-20011820

2016-ban 15 új tagunk volt, de 
taglétszámunk nem nőtt, mert 15 
főnek megszűnt a tagsági viszo-

A kerettantervi változások lehe-
tővé tették, hogy a Mátyás Király 
Gimnázium tanmenetébe beépít-
sék a gazdasági és pénzügyi kultú-
ra ismereteinek tanítását (9. 
és 10 osztályban), valamint 
fakultáció keretében a 11. és 
12. évfolyamban a gazdasá-
gi ismeretek oktatását, ami 
érettségi vizsgatárgyként vá-
lasztható a diákok számára.

2017. február 20-án a vál-
lalatok, vállalkozások model-
lezése, azok működése, sa-
ját kutatási eredmények be-
mutatása volt feladata a di-
ákoknak. Csoportokban dolgoztak 
a gimnazisták, a cél minden eset-
ben a vállalkozások felépítésének 
megértése és a pénzügyek keze-
lésének modellezése volt. A diá-
kok feladata az anyagok begyűjté-
se, a kutatómunka lefolytatása és 
az eredmények összevetése volt, 

nya, és három kedves tagtársunk-
tól örökre el kellett búcsúznunk. 
Sajnos, a 2017-es év is szomorúan 
kezdődött, mert Szépné Maruszky 
Julikát, a mindenki által szeretett  
volt diáktársunkat kísértük utolsó 
útjára.

Programok: 
• Február 24-én  részt vettünk 

a gimnázium színvonalas Mátyás 
napi rendezvényén. 

• Április 22-én  kirándulást terve-
zünk Vácra. 

• Május 5-én   lesz az éves rendes 
közgyűlés, majd a  gimnázium bal-
lagási ünnepsége. 

• Május 20-án megnézzük So-
mogyvár és Somogyvámos neveze-
tességeit. 

• Június 10-én  Balatonbogláron 
találkozunk. 

• Augusztus 5-én fi nom ebédet 
főzünk a Gimnázium Vízitelepén. 

• Szeptember 10-én hajóval me-
gyünk Badacsonyba.

• November 27-én rendezzük meg 
az „Ifjú és  öregdiákok kiállítását” a 
gimnáziumban. 

Kérjük, aki még nem ajánlotta 
fel az adója 1 %-át, az támogassa 
egyesületünket, hogy mi is támo-
gatni tudjuk a gimnáziumot és ta-
nulóit! Köszönjük!

Adószámunk: 18778232-1-14. 
Képek:

http://fonyodioregdiak.blog.hu/,  
facebook.

 Az elnökség nevében:
 Németh Julianna

végezetül az eredmények bemuta-
tása egy előadás keretében. Az elő-
adásokat zsűri és a diáktársak előtt 
adták elő a csapatok. 

- A munka célja az önálló kuta-
tómunka lefolytatása, valamint a 
tárgyból tett sikeres érettségi vizs-
ga, aminek előfeltétele az önálló 
projektmunka lefolytatása és pre-
zentálása. Ez egy gyakorlás, a vizs-
gán már mindenkinek egyedül kell 
helytállnia - mondta a tárgyat taní-

tó Hosszú Zoltánné, a gimnázium 
igazgatóhelyettese.

Ez a rendezvény része annak a 
tudatos programnak, hogy a gimna-

zisták számára is korszerű 
gazdasági, pénzügyi, vállal-
kozói ismereteket nyújtson 
az intézmény. Ez a képzési 
irány jobbára a szakképzés-
ben van meg, a gimnáziumok 
kevésbé foglalkoznak vele. A 
Mátyás Király Gimnázium ez-
zel is kitűnik a többi gimnázi-
um közül.

A fakultáción résztvevő di-
ákok leginkább a felsőfokú 

oktatási intézménybe való felvételi-
hez választják a tárgyat. Van, aki a 
családi vállalkozáshoz és annak ve-
zetéséhez gyűjti az információkat és 
van, aki már most tudja, hogy milyen 
továbbtanulási lehetőségek közül 
fog választani, amelyhez kelleni fog 
a gazdasági ismeretek elsajátítása.
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LIONS hírek

A Szociális Központ hírei

Így év elején általában kicsit le-
lassul a csapat tevékenysége. Ka-
rácsonyra elláttuk a legszüksége-
sebb dolgokkal a segélyezettjein-
ket, a közművek nagyobb szám-
lái nem jöttek még meg. Ilyenkor 
a közintézmények tartják rendez-
vényeiket, jótékonysági báljaikat, 
és nekik nyújtunk támogatást. Így 
a Magyar Bálint Általános iskola, a 
balatonfenyvesi „Kisfenyő” óvoda, 
és a Mátyás Király Gimnázium Jó-
tékonysági bálját támogattuk jegy-
vásárlással, és tombolatárggyal. 

A Fonyódi Járási Szociális, 
Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont, Család- és Gyermekjólé-
ti Szolgálata idén is megtartot-
ta éves szakmai tanácskozását. 
A tanácskozáson beszámolt a 
2016. évi szakmai munkájáról, va-
lamint értékelte a gyermekek ve-
szélyeztetettségét észlelő- és jel-
zőrendszer működését, a 2016-os 
együttműködés hatékonyságát.

E jelentős eseményen kívül in-
tézményünk idén is nagy sikerrel 
rendezte meg a farsangi mulatsá-
got, melyre a résztvevők már na-
pokkal korábban lázas igyekezet-

Úgy gondoljuk, hogy jó helyre ke-
rültek a támogatásaink.

Rendeltünk pár darab egyen mel-
lényt, amit már több alkalommal 

láthattak rajtunk. Létszám növeke-
dés miatt van rá szükség. Remél-
jük, hogy még ki kell egészíteni a 
rendelést, ha új tagok  csatlakoz-
nak hozzánk. 

Engedjék meg, hogy kéréssel 
forduljunk mindenkihez, köszönet-
tel vennénk, ha  adójuk 1%-ával tá-
mogatnák  munkánkat, amit város 
lakói érdekében végzünk.

Számlaszámunk:
Fonyódi LIONS Club

18767287-1-14
      Fábián Lászlóné

tel és hatalmas kreativitással ké-
szültek. Egyéni álarcok készítése 
mellett nagy gondot fordítottak a 
díszítésre is. A mulatság alkalmá-
val egész napon át tartó vidám-
ság, tánc és énekszó zengte be az 
intézményt. A fénypont a farsan-
gi fánk elfogyasztása volt, me-
lyet ezúton is köszönünk szépen 
a konyha dolgozóinak.

A Fonyódi Járási Szociális, 
Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont élére 2017. február 16. nap-
jával új vezető került kinevezésre, 
Fazekas Alíz személyében. Szoci-
ális munkásként szerzett főisko-

lai diplomát, jelenleg mestersza-
kon szerzi meg diplomáját. Szak-
mai munkáját családgondozóként 
kezdte, megismerkedve a család-
segítés és a gyermekjóléti szol-
gáltatás szépségéivel és nehéz-
ségeivel egyaránt. Vezető család-
gondozói pozíciójából 2013. tava-
szán váltott közösségi koordiná-
tor és gondozó munkakörbe, ahol 
pszichiátriai és szenvedélybete-
gek közösségi ellátásában közép-
vezetőként szervezte és irányítot-
ta a gondozók munkáját és aktív 
gondozói munkát is végzett, első-
sorban a szenvedélybeteg ellátás 

területén. Intézmény-
vezetőként célja, egy 
mindenki számára 
egyenlő eséllyel elér-
hető szolgáltatáso-
kat, magas színvona-
lon nyújtó, támoga-
tó szakmai együttmű-
ködések birtokában 
lévő intézmény, szak-
mailag és emberileg 
is korrekt vezetése.

Az intézményt ed-
dig vezető Szász 
Alexandra Annának 
ezúton is jó egész-
séget és sok boldog-
ságot kívánunk a ki-
csihez.
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„Juszt is lány” maradt Für Anikó

Márciusi gondolatok

Primadonnapóz nélkül, dívás ru-
hát mellőzve, természetesen felelt 
a neki szánt kérdésekre Für Anikó a 
galéria februári vendége.

A színésznő, aki kislányként az 
Operaház gyerekkórusában énekelt, 
gyönyörű jelmezek, kosztümök kö-
zötti meseországban, arra vágyott, 
hogy egyszer majd iparművész, di-
vattervező lesz.

Ma, különleges, érzelemdús elő-

A reformkor nagyjainak a jövőt 
illetően más-más elképzeléseik 
voltak, ám végső céljuk azonos 
volt: a nemzet felemelkedése. 
Március 15-én nem egy letiport 
forradalomra emlékezünk, hanem 
arra, hogy volt egy forradalmunk, 
melyet a nemzet felemelkedésé-
ért vívtunk, és amely küzdelem 
sikeres volt. A siker pedig a hit-
ből táplálkozott. Az emberek hit-
tek abban, hogy amit cseleksze-
nek, az Istennek tetsző cseleke-
det. Merték emelt fővel vállalni 
magyarságukat, és büszkék vol-
tak nemzetükre, nagy királyaikra, 
dicső múltjukra, és nem akármi-
lyen történelmükre. 

A magyarság zajos történel-
met tudhat a magáénak. Nem 
övezte mindenkor dicsfény, 

adásmódjával varázsolja el közön-
ségét, a finom érzékiség és a vad 
szenvedély egyszerre van jelen sze-
mélyiségében. Népszerű szinkron-
színésznő, jó rácsodálkozni, hogy 
pont azoknak a hírességeknek köl-
csönzi hangját, akik a szerepeikben 
önmagukat adják, akiknek nem kell 
különösebben játszaniuk, csak egy-
szerűen léteznek. Örült tempót dik-
tál a szakmában, a koncertezés is 

belefér az életébe. Dalainak szö-
vege elgondolkodtatóak, érzékeny-
sége, kisugárzása éneklés közben 
sem kevesebb mint amikor tehetsé-
ge nyomán a széksorokban ülve ér 
utol minket az irodalom okozta zsi-
geri élmény. 

Első lemezén szereplő, 
Bereményi Géza által írt Szabó Edit 
c. dallal úgy képzelem, magára ta-
lált:

„Szabó Edit, igazad volt, az életbe 
belevágni kell” - az életet változatos 
amplitúdóval, skatulyák nélkül, me-
részen szereti élni.

Az Örkény Színháznak megalaku-
lása óta tagja, Mácsai Pál igazga-
tóról, pályatársról úgy beszélt, mint 
akinek értékrendjével, igényességé-
vel, ízlésével öröm azonosulni.  

Vagyunk még jó néhányan, akik 
az irodalom, a zene és a színház 
esszenciáját keressük egy előadás-
ban, a valóság józanságával ellen-
tétben. Für Anikó egyike azoknak, 
aki arra összpontosít, hogy az előb-
bit nyújtsa minden műfajban.

        Mellory

gondtalan gazdagság, nyugalom 
és béke a napjait. Ám eleink, ha 
gyakran érezték is elveszettnek 
egy-egy ügyüket, vakon hittek 
abban, hogy lesz ez másként is, 
mert a magyar nemzetnek törté-
nelmi jussa van. Ekkora hit, ilyen 
mélyen gyökeredző nemzettudat 
mellett csak győzni lehetett. Az 
1848-as forradalom napján egy 
erős nemzet vak bizonyossággal 
hitt abban, hogy a reformerők se-

gítségével a nép akarata válik va-
lósággá. István király népe mert 
nagy lenni, s ezáltal érett, tuda-
tosan viselkedő, nemzetté válni, 
olyan erőt képviselve a politika 
színpadán, melyre a világnak oda 
kellett figyelnie.

Ezen az ünnepen a ’48-as ma-
gyarok hitébe próbálok beleka-
paszkodni, és vakon hinni abban, 
hogy van még számunkra remény. 

            Lévay Mária
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Városunk műkedvelő helytör-
ténésze, Varga István könyvtáros 
meghívást kapott az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karának Könyvtár- 
és Információtudományi Intézeté-
től, hogy a Nyitott Napok sorozat 
keretében tartson előadást a Mú-
zeum körúti épületben. 

A „Kutatási lehetőségek egy 

Marcali Hivatásos Tűzoltóság 
helyismereti és szituációs gyakor-
latokat tartott a Palonai Magyar 
Bálint Általános Iskolában.

Ez nagyon fontos az intézmény 
megismerése, és az esetleges 
problémák minél gyorsabb elhárí-
tása miatt. A diákok és a környék-
beliek is nagy érdeklődéssel követ-
ték a látványos technikát és annak 
használatát.

A város utcanév jelző táblái is meg-
újulnak, ahogy az Fonyódligeten a Niklai 
és a Zrínyi utcában is látható már. A ko-
rábbi fakeretes táblák helyére új, sav-
álló, rozsdamentes fémkeretre rögzí-
tett utcanév táblák kerültek. Ezek mo-
dernebb megjelenésükkel jobban illesz-
kednek a városmárkázás által meghatá-
rozott arculatba, valamint lényegesen 
időtállóbbak is.

Budapesti előadás - Fonyódról

Tűzoltósági gyakorlat az általános iskolában

Balaton-parti kisváros könyvtá-
rában” címmel elkészített látvá-
nyos, dinamikus prezentáció el-
nyerte mind az egyetemi okta-
tók, mind a hallgatóság tetszé-
sét, akiknek soraiban feltűntek 
Budapesten élő egykor volt fo-
nyódiak is. Ők szívükben hor-
dozzák a szülőhely szeretetét, s 
amikor lehetőség adódik, öröm-

mel hallanak Fonyódról. 
Varga István – a felkérésnek 

megfelelően – mesélt könyvtá-
ros pályájáról, majd részlete-
sen ismertette Fonyódról szóló 
könyveit. Szó esett a régi újság-
cikkekről, képeslapokról, fény-
képekről, Szaplonczay Manóról, 
Szinyei Merse Pálról, festőkről, a 
bélatelepi villasorról, a Várhegy-

ről a fonyó-
di látnivalók-
ról és a Fo-
nyódon meg-
fordult zsidók-
ról is. Az egy 
órás prezentá-
ciós előadást 
érdeklődéssel 
hallgatók a vé-
gén kérdése-
ket is feltet-
tek, így min-
denki megelé-
gedésére zá-
rult az est.

Ilyen volt Ilyen lett
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Amint arról már beszámoltunk 
korábban, ősszel egy új traktor-
ral bővült a Városüzemeltetés 
gépparkja. Ez a gépesítés meg-
fogalmazott, kitűzött célja a 
szervezetnek.

Ugyancsak ősszel adódott le-
hetőség arra, hogy felújítás és 
karbantartás után egy 4 éves 
seprőgépet vásároljanak.

Ezt a gépet a VÜSZ megvásá-
rolta és 2017. februárjában meg 
is érkezett a telephelyre. Ezek a 
gépek 15-20 évig is használható-
ak, megkönnyítik az utcák, terek, 

Az idei évben jelentősen átala-
kul a személyijövedelemadó-beval-
lás rendszere. Sokaknak a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatal készíti el a 
bevallás tervezetét. Az elmúlt he-
tekben kapták kézhez az érintettek 
a bevallási tervezettel kapcsolatos 
tájékoztatót, amely számos kér-
dést felvet. 

Az idei évben a NAV már nem 
küldi ki a bevallási egységcsoma-
gokat. Helyette elkészíti a bevallá-
si tervezetet az érintettek részére. 
A NAV külön kérés nélkül elkészí-
ti a bevallási tervezetet azoknak az 
adózóknak, akik nem kértek mun-
káltatói adómegállapítást, vagy a 
munkáltatójuk nem vállalta annak 
elkészítését. A bevallási tervezet 
csak magánszemélyekre vonatko-
zik, az egyéni vállalkozóknak, áfa 
fizetésre kötelezett magánszemé-
lyeknek, őstermelőknek saját ma-
guknak kell elkészíteniük a beval-
lásukat. Egyéni vállalkozók abban 
az esetben kapnak bevallási terve-
zetet, ha vállalkozói tevékenységü-
ket 2016. egész évében szünetel-
tették.

Gyakran felmerül kérdésként, ha 
valakinek több munkahelye, má-
sodállása volt, munkahelyet vál-
tott, nyugdíjba ment, készít-e a 
NAV a részére bevallási tervezetet. 

Folytatódik a Városüzemeltetés gépesítése

Átalakul az SZJA-bevallás rendszere

járdák takarítá-
sát. Ezen felül 
kiválthatják ez-
zel a kézi erőt, 
akár 10-12 em-
ber munkáját is, 
ami azért fontos, 
mert egyre ke-
vesebb közmun-
kást tud sorai-
ban a VÜSZ Kft.

A tervek sze-
rint ebben az év-
ben is folytatód-
hat a gépesítés.

A válasz igen, a munkáltatóktól 
származó adatok alapján készül el 
a bevallási tervezet. Több munka-
hely esetén az adatok összesítve 
lesznek feltűntetve a bevallási ter-
vezetben. 

Egyszerűsített foglalkoztatot-
taknak nem kell bevallást benyúj-
tania, ha az egyszerűsített fog-
lalkoztatásból származó bevéte-
le nem haladja meg a mentesített 
keretösszeget. Amennyiben egyéb 

jövedelmük is keletkezett vagy a 
16SZJA bevallást kell elkészíteni-
ük, vagy a bevallási tervezetet kell 
módosítaniuk. Utóbbi esetben az 
egyszerűsített foglalkoztatásból 
származó jövedelemként a men-
tesített keretösszeget meghaladó 
részt kell figyelembe venni.

A közcélú foglalkoztatás lénye-
ge, hogy a munkavállaló segély he-
lyett munkabért kap. A közfoglal-
koztatási jogviszonyból szárma-
zó jövedelem úgy nevezett „nem 
önálló tevékenységből származó 
adóköteles jövedelemnek” minő-
sül, melyről az adózó személyi jö-

vedelemadó bevallásában köteles 
számot adni. A rendelkezésre álló 
adatok alapján a NAV a közfoglal-
koztatottak számára is elkészíti a 
NAV a bevallási tervezetet.

A bevallási tervezet elkészíté-
sét, sokan félreértik és bejönnek 
az igazolásokkal az ügyfélszolgá-
latra, hogy az ügyintéző készítse el 
a bevallásukat. Gyakran előfordul, 
hogy postán küldik ezeket az iga-
zolásokat a NAV részére, hogy el 
tudjuk készíteni a bevallási terve-
zetet. Van, aki nyomtatvány, vagy 
levél mellékleteként küldi be, a be-
vallás elkészítéséhez szükséges 
dokumentumokat, de olyan is elő-
fordult, hogy kizárólag igazolást 
találtunk a borítékban. A NAV in-
formatikai úton állítja elő a beval-
lási tervezetet. Leginkább a mun-
káltatótól és egyéb kifizetőtől szár-
mazó adatokat használja fel a be-
vallási tervezet összeállításához. 
Ez azt jelenti, hogy egy kész terve-
zetet küld ki a NAV az adózók ré-
szére. Természetesen, ha a kézhez 
kapott bevallási tervezet módosí-
tásával kapcsolatban valaki segít-
ségre szorul, az ügyfélszolgálaton 
segítenek neki.

További részletes információk: 
www.fonyod.hu
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A VAGABUND Vitorlás Sport-
egyesület idén első alkalommal 
vett részt Magyarország legna-
gyobb szárazföldi kikötőjében, 
BUDAPEST BOAT SHOW 2017 
rendezvényén, amit február 23-
26 között tartottak. A Magyar 
Vitorlás Szövetség itt teljeskörű 
információval szolgált a Vitor-
lás Suli programról is, melyhez 
mi is csatlakoztunk 2016-ban.

2017. február 14.-én lezárult a 
téli átigazolási időszak. 

Ismét nagy volt a mozgás Fonyó-
don, ahol továbbra is a megye I. 
osztályba jutás a cél.

Mint ismert, a csapat az őszt a 
második helyen zárta, de a rang-
adókat túlnyomó részt majd hazai 
pályán vívja a csapat a tavaszi sze-
zonban.

Távozók:
Felnőtt csapat: Péntek At-

tila (Szőlősgyörök), Kristóf 
György (Öreglak), Varga Balázs 

Szakmai elismerésben részesültünk

Hírek a Petőfi  SE labdarúgócsapat téli
változásairól:

Egyesületünk kiemelkedő 
munkájának köszönhetően le-
hetőséget kapott, hogy színpa-
di beszélgetésen vegyen részt, 
ahol oktatásunkat, táborunkat 
mutattuk be és átvettük Vitor-
lás Suli táblánkat is.

Ennek a Sulinak a célja egy 
olyan minőségi oktatás és tábo-
roztatás a hatályos jogszabályok 
alapján, mely előtérbe helyezi a 
szakmai minőséget és a bizton-
ságot. A résztvevő egyesületek 
edzői folyamatos továbbképzé-
seken vesznek részt, mely szín-
vonalas napi munkát és utánpót-
lás nevelést tesz lehetővé.

2017 évi turnusaink:

06.19 -.06.23; 06.26 - 06.30; 
07.03 – 07.07; 07.10 – 07.14; 
07.17 - 07.21; 07.24. – 07.28; 
07.31 – 08.04; 08.07 – 08.11; 
08.14 – 08.18 

Tábor kedvezményeinket ke-
resd a vagabundsport.hu valamint 
facebook.com/vizisportkozpont ol-
dalon.

Jelentkezés:
Kocsis Ádám (tel.: +36 70 242 

6247; +36 20 250 4994,
e-mail: vitorlasoktatas@gmail.com)

(Kaposmérő), Tompa István (Len-
gyeltóti)

U-19: Varga Barna (Balatonlelle)

Érkezők:
Felnőtt: Takács György 

(Balatonlelle),
U-19: Samu Barnabás 

(Balatonlelle), Vajandt Szi-
lárd (Balatonlelle), Bór Norbert 
(Balatonlelle), Buchenauer Erik 
(Lengyeltóti)

Öregfi úk: Christian Horacio 
Franco - Hódmezővásárhelyről Fo-
nyódra költöző, argentín születésű, 

olasz állampolgár kapus.

“Házon belüli” átigazolások:
U-14: Bíró Levente (PSE - Niké)
U-19: Virág Krisztián (Niké - PSE)
U-11: Dancs Kristóf (FUE - PSE)

Ezen felül játékra jelentkezett 
a tavaly Balatonlelléről igazolt 
Vajandt Gyula a felnőtt csapatnál.

A tervek szerint U-19-ből 2-3 játé-
kos folyamatosan játéklehetőséget 
fog kapni a felnőtt csapatban, így 
biztosítva a megfelelő létszámot.

olasz állampolgár kapus.
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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

Husquarna 230 ACX Automower kedvező áron eladó! Kerti pavilon 5*2,7 m eladó!
Kerékpár 24-26-os eladó! 10.000,- Ft / DB. Tel.: 06-30/699-0377

Eladó ágyneműtartós kihúzható kétszemélyes kanapé. Fekvőfelület mérete: 127*188 cm. Ár.: 10.000,- Ft. Vala-
mint két darab ágyneműtartós, meghosszabbítható gyerekheverő. Fekvőfelület mérete hosszabbítás: 188*80 cm. 
Ár.: 6.000,- Ft / db. Tel.: 06-70/276-9257

Hosszú távra másfél szobás bútorozatlan albérletet keresek Fonyódon! Tel.: 06-20/925-3403

Udvarban különálló szoba, konyha, zuhanyzó, fafűtéses bútorozott lakás kiadó egy vagy két felnőtt részére. Tel.: 06-70/276-9257

Használt Gorenje kerámialapos tűzhely eladó! Tel.: 06-30/927-9385

Eladó jó állapotban EL-GO típusú elektromos rehab-os mozgássérült kocsi! 20-25 km-ert tud menni egy töltéssel, 
eredeti töltővel, új bőrüléssel! Irányár: 150.000,- Ft! Tel.: 06-30/598-4233

Az apróhirdetések ingyenesek, feladásuknak feltétele egy megrendelőlap kitöltése és aláírása. 
Ezeket a könyvtárban az információs pultnál, valamint a Fonyód Média irodájában vehetik át és ad-

hatják le. Letölthető a www.fonyod.hu weboldalról és
beküldhető a hirmondo@fonyod.hu e-mail címre.

Bécsi páncéltőkés, rövid zongora kihasználatlanság miatt eladó. Tel.: 06-70/521-4012 (18 h után)

Tisztelt Véradók!

A tavaszi véradás időpontja és helye:
2017. április 5. 10-16 óráig,

a Fonyódi Rendelőintézetben.

Mindenkit szeretettel várunk!
Sándor Éva véradás szervező

Minden csepp számít!

VÉRADÁS!VÉRADÁS!
A tavaszi véradás időpontja és helye:
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