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Maradjon így? ...vagy épüljön új!
2006-ban 1,5 milliárd forint 

adóssággal vette át a megválasz-
tott képviselő testület a város ve-
zetését. Ehhez tartozott még 3 
„torzó” azaz befejezetlen beruhá-
zás és jelentős jelzálogjog az ön-
kormányzati ingat-
lanokon.

A Sportszálló 
már az OTP Faktor-
ing tulajdonában 
volt és 48 millió Ft 
kamatot követelt a 
kezességet vállaló 
Önkormányzattól.

Petőfi Sport-
egyesület (PSE) 30 
millió Ft adóssá-
got halmozott fel: 
áramszámla, gáz-
számla, vízszámla 
és APEH, tartozások miatt. 

A focicsapat a Megye II. osztály-
ból kiesés közelében állt és után-
pótlás nevelés nem volt. Az egye-
sület könyvelése nem volt rendben, 
mert nem fizették ki a könyvelőt! 
Tehát, megszűnés előtt állt a PSE.

 Jelentős munkával és pénzügyi 
támogatással sikerült helyre ten-

ni a sportéletet Fonyódon, ami las-
san, de biztosan fejlődésnek in-
dult. 

2010-ben a piactér mellé meg-
álmodott sportcentrum az önkor-
mányzat városfejlesztési koncep-

ció részévé vált. A megvalósításá-
nak lehetőségéhez 2016 végén ke-
rült „testközelbe” az önkormány-
zat azzal, hogy két nyertes TAO  
pályázat van Fonyód területén, egy 
új sportcsarnok és két új focipá-
lya építésére. Mindkét létesítmény 
megvalósítása folyamatban van. 
Kiviteli tervek és kivitelezők kivá-

lasztása történik. 
(TAO: vállalkozások nyereségadó-

ja, melyet az állami kasszába törté-
nő befizetés helyett sportcélú fej-
lesztésre ajánlhat föl a gazdasági 
társaság)

Ezzel azonban a 
jelenlegi sportpá-
lya hasznosítása is 
felmerült. 

Az elmúlt évek-
ben több befekte-
tő is megtekintet-
te a régi Sport Ho-
telt, ám az épület-
hez tartozó terü-
let a jelenlegi terü-
letigényeknek nem 
felel meg. Minden 
befektető attól tet-
te függővé a romos 

épület felújítását, hogy a szomszé-
dos sportpálya területét vagy an-
nak jelentős részét meg kívánja vá-
sárolni.

Addig, amíg az új létesítmények-
re nem kaptunk pozitív támogatói 
döntést a sportszövetségektől, a 
pálya eladása vagy más hasznosí-
tása fel sem merült. 
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A műemlék megóvása érdekében elbontották a 
népszerű kilátót

2017 márciusában került sor a 
méltán népszerű és példátlan kilá-
tást a szemünk elé táró Walkó kilá-
tó elemeinek szétbontására és el-
szállítására. Korábban döntött ar-
ról a Képviselő – testület, hogy a ki-
látó megóvása, valamint a baleset-
veszély elkerülése érdekében a sa-
ját költségvetéséből finanszírozza 
a felépítmény elbontását, felújítá-
sát és a későbbi visszahelyezését. 

Eközben természetesen a 
magaspart mozgásai okozta prob-
léma megoldásának érdekében az 
illetékesek egyeztetéseket folytat-
tak, Hidvégi József pedig többször 
nyilatkozott a témában, hogy a vég-
leges megoldáshoz állami, vagy 
uniós forrás szükséges. 

A kilátó megóvásának kiviteli 
munkálataira ajánlatokat kért az 
önkormányzat, melyből az alábbi 

megoldás keletkezett. 
A Walkó kilátó felépítményének 

elbontása, az elemek felújítása és 
pótlása, valamint visszahelyezé-
sének kivitelezési összege bruttó 
8.745.720.- Ft. A munkaterületet a 
város március 22-én átadta a kivite-
lezőnek.

Első ütemben a felépítmény 
elbontásának határideje: 2017. 
04. 15-ben ke-
rült meghatá-
rozásra. Má-
sodik ütem-
ben műhely-
munkák, az 
elemek felújí-
tása, helyreál-
lítása, pótlása 
is megtörténik 
majd. Ennek 
kijelölt határ-

ideje: 2017. 08. 31.
A helyszíni visszaépítés a har-

madik ütemben szerepel, amely-
nek: 2017. 11. 30-ig kell meg-
történnie a megállapodás értel-
mében, azzal a feltétellel, hogy a 
Walkó kilátó alépítményi munká-
latainak is el kell készülnie – a tu-
lajdonos általi finanszírozásból 
- eddig az időpontig. 

Ennek most jött el az ideje és eh-
hez beruházó is akadt!

Olyan beruházó, aki ajánlatot 
tett a sportpálya megvásárlására. 
Az ajánlata egy 4 csillagos szállo-
da építését tartalmazta. 

(Az értékesítésről április 13-án 
dönt véglegesen a testület)

Amennyiben az eladás mellett 
dönt a képviselő-testület, mit ka-
punk „cserébe”, mivel gyarapodik 
a város:

• 2 db új focipályát (186 millió Ft)
• Marad plusz 46 millió Ft amit a 

sportcentrum további fejlesztésé-
re fordíthatunk

• 2 milliárd Ft-os szálloda, ami 

30 éven át 20 millió Ft/év plusz 
bevételt hoz az önkormányzatnak 
(IFA, támogatás, építmény adó, 
iparűzési adó)

• 25-30 fő új munka-
hely

2017. április 6-án 
megtartott lakossági tá-
jékoztató tükrében meg-
győződésem, hogy a vá-
ros lakosságának több-
sége a továbbfejlődés 
támogatása mellett van. 

A jövőt a fiatalok számára épít-
jük, mely városunk hírnevének nö-
velését és turisztikai vonzerejének 
emelését is szolgálja. 

          Hidvégi József,
       Fonyód város polgármestere
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Lejár az adóbefi zetések márciusi, türelmi
határideje

Megváltozott a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatának telefonos elérése

2017. március 31-én, pénte-
ken járt le az adóbefizetések 

Március végére a hivatali szer-
vezetfejlesztés keretében egy 
újabb újítást tapasztalhat, aki te-
lefonon keresi meg Fonyód Város 
Önkormányzatát. 

Az eddigi gyakorlattól eltérő-
en egy modern, automata tele-
fonközpont menürendszeréből 

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 hirdetményen találhatnak, amely 
tartalmazza a lomtalanítás során kihelyezhe-
tő és ki nem helyezhető hulladékok körét is.

választhat minden hívó fél, hogy 
milyen ügyben, melyik osztályon 
szeretne ügyet intézni.

Ezzel a várakozási idő lényege-
sen lerövidül, illetve egyszerűsö-
dik az egyes ügyekben a hozzá-
rendelt ügyintéző elérésre. 

Az önkormányzat célja ezzel 

a változtatással is az ügyfélba-
rát hivatal szemléletének továb-
bi erősítése, valamint az ügyfe-
lek ügyintézésének megkönnyíté-
se volt.

A telefonszám:
06 85/ 562 980

        szerkesztőség

Forrás: Pelso Kom

ÁLLÁS
Májusban nyíló Villa kávézóba keresünk barista ismeretekkel rendelkező

PULTOST a nyári szezonra.

További részletek a
06 85 560 005 telefonszámon vagy

a www.fonyod.hu weboldalon olvashatók!

márciusi, türelmi határideje, 
mely bevétel a város költségve-
tésének meghatározó hányadát 
teszi ki.

Ezért fontos, hogy ennek az 
adófizetési kötelezettségének 
lehetőség szerint mindenki idő-
ben tegyen eleget. 

Amennyiben valaki elfeledke-
zett volna ezt teljesíteni, vagy 
fizetési nehézségei adódtak, 

akkor javasoljuk, hogy az adott 
adónem kijelölt ügyintézőjéhez 
forduljanak, hiszen ez esetben 
lehetőség van akár részletfize-
tést kezdeményezni, vagy arra 
is, hogy április hónapban min-
den további negatív jogkövet-
kezmény nélkül tudja rendez-
ni befizetési kötelezettségét az 
adóalany az önkormányzat adó-
csoportjánál. 
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Ha május, akkor szerelem - Ha szerelem, akkor 
Fonyód

Tájékoztatás a civil szerveztek 2017. évi 
önkormányzati támogatásának igénybevé-
telét szabályozó pályázati feltételekről

2017. május 14-én (vasárnap) szerelmes legendák Fonyódon!

Az Experidance belépőjegyek 
felmutatásával május 14-én, va-
sárnap a Fonyódi Múzeum és a 
két kilátó látogatása ingyenes 
lesz!

16:00 Kripta Villa
(Örök Szerelem Háza) megnyitó
A Kripta villa legendája és a hely 

varázsa minden ide látogató szerel-
mes pár számára elhozza a soha 
véget nem érő szerelmet, ha a nász-
ágy fölött egy lány és egy fiú meg-
fogja egymás kezét, akkor szerel-
mük örökké tart. 

A villa története, mely szerint 
Abrudbányay Ödön ugyanis annyira 
szerette az esküvő előtt betegség-
ben elhunyt menyasszonyát, Mag-
dust, hogy 1941-ben, már csalá-
dos emberként, emlékvillát épített 
egykori szerelmének. Ödön a pa-
zar helyre épített, mediterrán stílu-
sú épületbe vörös homokkőből fa-
ragtatta ki nászágyukat, rajta Mag-
dus és a saját maga fekvő másá-
val. A villába kerültek volna Mag-
dus hamvai, ám a háború meghiúsí-
totta a tervet.

A villában megtekinthető Ma-
gyarország tragikusan elhunyt 
szépségkirálynőjére emlékező kiál-
lítás. Hiszen volt egyszer egy ked-
ves és szép fonyódi diáklány - Mol-

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy 2017. május 14. napján

15:00 – 18:00 óra között
a Fonyód, József utca, Liszt Ferenc 

utca és Badacsony utca közötti
szakasza teljes szélességben

le lesz zárva.

nár Csilla Andrea, aki 1985 kora 
tavaszán, alig 16 évesen jelentke-
zett az 50 év kihagyás után először 
megrendezett magyar szépségver-
senyre.

1985. október 5-én Csilla, Ma-
gyarország szépségkirálynője lett. 
Ám ennek a tündérmesének indult 
történetnek 1986. július 10-én tragi-
kus vége lett. 

Ezen a napon ismét róla szól a 
dal: 

Homonyik Sándor előadásában 
– „Álmodj királylány…”és 

Patkó Béla Kiki előadásában – a 
„Szépek szépe balladája…”

19:00 Experidance - Gyöngyhajú 
Lány Balladája

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

A budapesti RaM Colosseum 
színpadán nagy sikerrel került be-
mutatásra a „Gyöngyhajú lány bal-
ladája” című musical, mely egy fia-
tal lány felnőtté válásán, első nagy 
szerelmi csalódásán keresztül idé-

zi meg a Balaton part, a tó ősi miti-
kus legendáit.

A színpadon 24 ExperiDance 
táncművész, a mikrofonoknál 5 ki-
váló musicalszínész, a mese erő-
sítésére 21 szenzációs Omega-slá-
ger! Egy történet, amit mindenki át-
élt, aki volt fiatal és szerelmes!

Az Omega együttes és az 
ExperiDance Production több mint 
fél év gondos tervezés, aprólékos 
egyeztetés és lázas alkotómunka 
után Szomor György, Koós Réka, Fé-
sűs Nelly, Lux Ádám, R. Kárpáti Pé-
ter, Simon Panna Bogi és Békefi Vik-
tória főszereplésével állította szín-
padra új darabját, amelyben olyan 
világszínvonalú slágerek csendül-
nek fel, mint a Trombitás Frédi, a 
Régi Csibészek, az Ezüst Eső, a Pet-
róleumlámpa, a Ha én szél lehetnék 
vagy a Gyöngyhajú lány...

Fonyód Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 9/2015. (III.26.) 
számú önkormányzati rendelete ha-
tározza meg az önkormányzati for-
rás államháztartáson kívüli átadá-
sának szabályait. Ennek keretében 
- egyebek mellett - szabályozásra 

A pályázatok benyújtási határideje:
2017. április 30.

A támogatás odaítéléséről szóló döntés várható ideje:
2017. május 31.

Pályázati kapcsolattartó: Tóth Lilla
   Telefon: 0620/356-3844

ÚTLEzÁrÁS!ÚTLEzÁrÁS!

került a támogatási kérelem 
benyújtásának határideje, a 
kérelem mellé benyújtandó 
dokumentumok köre, az ön-
kormányzati támogatás oda-
ítélésének és folyósításának 
eljárásrendje.
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A városüzemeltetés munkálatai

Vegyük észre
2016 -ban elkezdődött az 

utcanévtáblák cseréje, ez év már-
cius végére az első ütemben le-
gyártottak kihelyezésre kerültek. 
A táblák cseréje ebben az évben 
is folytatódik.

 Az önkormányzat kérésére a 
9.a osztály szerkezetlakatos és 
kőműves, valamint a 10.a osztály 
festő, mázoló és tapétázó tanu-

Virágba borult a város, bekö-
szöntött a tavasz. A Városüzemel-
tetésnek rendkívül sok feladata 
van ebben az időszakban. A bővü-
lő géppark ebben az időszakban 
is segíti a városüzemeltetés mun-
katársainak munkavégzését.

Rendkívül sok munkálatról szá-
molhatunk be, ami a március hó-
napot, a tavaszi időszakot jel-
lemzi. Újabb gépjárművel bővült 
a Városüzemeltetés géppark-
ja (Ford Ranger pickup), amely-
nek segítségével elsődlegesen a 
virágágyások locsolását 
látjuk el.  Az E.ON által 
levágott ágak folyama-
tos gyűjtése, elszállítá-
sa Fonyód, Alsóbélatelep 
és Fonyódliget területén 
folytatódik még ebben a 
hónapban is. 

Folyamatosan szépül 
a város. Az utca névtáb-

lák és hulladékgyűjtők kihelyezé-
sét végezték a munkatársaink, a 
betonkorlátok festése is meg-
újult (ezekben a munkálatokban 
a Bacsák György Szakképző Isko-
la növendékei is részt vettek, ez-
úton köszönjük nekik a segítsé-
get). A kollégium előtti parkban, 
valamint a Kossuth téren meg-
kezdődtek a köztéri ülőpadok 
festései, utcaseprő gépünk folya-
matosan dolgozik a város terüle-
tén. A Várhegyi és a Sipos-hegyi 
kilátók környékének rendbeté-
tele, a Bartók Béla utcai parker-
dő; illetve Fonyódligeten a Temp-
lom tér, a Török Bálint utcai park, 
a Kodolányi tér;  Alsóbélatelepen 
pedig a Kossuth tér takarítása 
megtörtént. Még mindig folyama-

tosan dolgozunk a csapadékvíz-
elvezető árkok takarításán, elké-
szültek a piac déli részén, a Nap-
sugár utcában, a Dobó István utca 
alsó szakaszán, a Kossuth erdő-
ben, Fonyódligeten a Kodolányi 
téren, és Alsóbélatelepen a Ba-
lassi utcában ezek a munkálatok. 
A virágosítási munkálatoknak 
sem értünk a végére, folyamatos 
a munkavégzés.

Munkatársaink a városban ta-
lálható cserjék és egynyári ágyá-
sok gyommentesítésére kon-
centrálnak a virágok beülteté-
se mellett. A közterületeken, Fo-
nyód utcáiban is látványos válto-
zások tapasztalhatók, úgy, mint a 
Turul utcában és a temető par-
koló melletti erdősáv kitisztítá-

sa, a József Attila és a 
Bartók Béla utcában el-
készült útfestés. A hó-
nap utolsó napjaiban 
elindultak a kátyúzá-
si munkálatok is, vala-
mint megkezdődött a 
városi strand kerítésé-
nek bontása.  

   Kristóf Györgyné

lói útmenti korlátokat tisztítottak 
meg és festették le.

A diákok tevékenységét idén is 
Tóth János tanár úr irányította. A 
Bacsák György Szakképző Iskola 
növendékei is részt vállaltak vá-
rosunk szépítésében, melynek ke-
retén belül megtisztították és le-
festették a József Attila és Tu-
rul utca mentén lévő védőkorláto-

kat. A 9. a, osztály  szerkezetlaka-
tos  és kőműves, valamint a 10. a, 
osztály festő,  mázoló  és  tapétá-
zó  tanulói  vettek részt a munká-
latokban. A  diákok  tevékenysé-
gét  idén  is Tóth János tanár úr 
irányította.

Munkájukat ezúttal is KÖSZÖN-
JÜK!
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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.

04.18. Kedd: Tejfölös fejtett bableves.
Hentes tokány kifőtt tészta.

04.19. Szerda: Karfi olleves.
„A” Rántott csirkemáj burgonyapürével.

„B” Natúr pulykamell csőben sült zöldségekkel.
 

04.20. Csütörtök: Zöldborsó leves.
„A” Rizses hús céklával.

„B” Lecsós apró pecsenye tarhonyával.

04.21 Péntek: Palócleves.
Mákos guba.

04.22.Hétfő: Tarhonyaleves.
„A” Zöldborsó főzelék vagdalttal.

„B” Paradicsomos gombóc főtt burgonyával.

04.23. Kedd: Tojásos rántott leves.
„A” Zöldséges-tejszínes csirkemell csíkok bulgurral.

„B” Csikós tokány párolt rizzsel.

04.26.Szerda: Csontleves.
„A” Székelykáposzta.

„B” Pincepörkölt savanyúsággal.

04.27.Csütörtök: Meggyleves.
„A” Olaszos csirkecomb petrezselymes burgonyával.

„B” Lyoni sertésszelet sült burgonyával.

04.28. Péntek: Babgulyás.
Pogácsa, alma.

05.02. Kedd: Húsgombóc leves.
„A” Darás tészta gyümölcs íz.

„B” Káposztás tészta.

05.03.Szerda: Karalábéleves.
„A” Zöldbabfőzelék sertéspörkölt feltéttel.

„B” Csülök pörkölt főtt burgonyával és savanyúság.

05.04. Csütörtök: Gyümölcsleves.
„A” Natúr csirkemell párolt zöldséggel és rizzsel.

„B” Rántott sajt rizzsel és tartármártással.

05.05.Péntek: Legényfogó leves.
Túrótöltelékes gombóc.

05.08.Hétfő: Raguleves.
„A” Spenót mártás főtt tojással és tört burgonyával.

„B” Tojásos nokedli fejes salátával.

05.09. Kedd: Reszelt tészta leves.
„A” Rakott burgonya.

„B” Bazsalikomos pulyka ragu rizzsel.

05.10. Szerda: Zöldségleves.
„A” Bakonyi harcsapaprikás kifőtt tésztával.

„B” Vagdalt burgonyapürével és csemege uborkával.

05.11. Csütörtök: Fokhagyma krémleves.
„A” Dubarry szelet párolt rizzsel.

„B” Párizsi szelet rizi-bizivel káposzta salátával.

05.12.. Péntek: Frankfurti leves.
Pozsonyi kocka.

Fonyód Konyha Kft. menüajánlata:

750 Ft

Nekünk, keresztyéneknek, húsvét-
kor nem csupán a népi hagyományok 
töltik meg az ünnep formai kerete-
it tartalommal, hanem főképp a lelki 
üzenet hangsúlyait éljük meg: Jézus 
Krisztus ténylegesen ÉRTÜNK való ál-
dozatát.

Mit ad nekünk Jézus Krisztus 
húsvétkor? Isten azért, hogy meg-
szólíthassa az embert, hogy a kette-
jük közé beékelődött szakadékot át-
hidalhassa, ÖNMAGÁT adja nekünk, 
értünk. Jézus teljes földi életével 
arra tanít bennünket, hogyan kell em-
bernek lenni és maradni egy elem-
bertelenedett világban. Az éhezőnek 
enni adni, a szomjazónak inni adni, a 
megfáradtat felüdíteni, a sírót meg-
vigasztalni, a bátortalant bátorítani, 
a szeretetlent szeretettel visszasze-

retni az életbe, a kétségbeesettet be-
ölelni Isten gondviselésébe. 

A kereszt az isteni szeretet híd-
ja ég és föld között. A boldogságát 
kereső ember és a valódi boldogsá-
got megadni képes Isten között. Tel-
jes életet csak akkor élhetünk, ha el-
kezdünk nem csak önmagunkért élni, 
hanem másokért élni, és mások bol-
dogságában is meglelni a magunk 
örömét.

Isten tehát húsvétkor igazi Életet 
akar nekünk adni, türelmes, szere-
tettel teli életet. Boldog akarsz len-
ni? Szeretni akarsz és szeretve len-
ni? Akkor lélekben menj el húsvétkor 
Krisztus keresztjéhez, nézd meg az 
érted szerzett sebeket, fogadd el az 
érted való áldozatot, beszéld ki ma-
gadból, ami nyomasztja lelkedet, és 
felszabadulva kezdd el élni az Új éle-
ted! Ha nem tudod, hogyan kell, ke-
resd azoknak a társaságát, akik már 
botorkálnak ezen az úton. A történel-
mi egyházak tagjait, lelkészeit. Be-
szélgess. Kérdezz. Keress. Mi itt va-
gyunk, hogy bizonyságot tegyünk éle-
tünk Uráról.

 Horváthy Petra
 Református Gyülekezet
 Gyakornoka

református Húsvét
„Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt…” (Filippi 2,5)
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Európai színvonalú vasúthálóza-
ti fejlesztés zajlik a Dél-Balatonon. 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. megbízásából 2016 tavaszán 
kezdődtek a munkák az érintett 
szakaszokon. A beruházás jelenle-
gi szakaszában egyszerre dolgoz-
nak a PM 1000 alépítményjavító, az 
RM 85 ágyazatrostáló és az SMD 
80 vágányátépítő csúcstechnoló-
giás nagygépek. A jelenlegi ütem-
terv szerint, a Balaton déli partján, 
2017 nyarán a menetrend szerin-
ti vasúti közlekedés elindulhat. A 
beruházás a nyári szezon végezté-
vel, 2017 őszén újabb vágányzárral 
folytatódik, mely terv szerint 2017 
decemberéig tart. A projekt befeje-
zése 2018 őszén várható.

Gelencsér Attila, Somogy me-
gye 1. sz. választókerületének or-
szággyűlési képviselője elmond-
ta: „Régi adósságot törlesztünk az 
itteniek felé, ennek a vasútvonal-
nak a fejlesztésével, hiszen az érin-
tett települések lakóinak és az itt 
nyaralóknak is fontos, hogy gyor-
sabban biztonságosabban és ké-
nyelmes körülmények között jut-
hassanak el a Balatonra.”

Witzmann Mihály, Somogy me-
gye 4. sz. választókerületének or-

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.

Tájékoztatás!

Egyszerre három gépóriás dolgozik a
dél-balatoni vasútvonalon
Szántód-Kőröshegy – Balatonszentgyörgy, illetve Fonyód – Kaposvár közötti sza-
kaszon is nagygépek dolgoznak a vasútvonal fejlesztésén. 

szággyűlési képviselője hozzá-
tette: „Jelenleg olyan kormányunk 
van, akinek fontos a balatoni régió, 
és ebben a fejlesztésben is partner-
nek tekinti a helyi önkormányzato-
kat, vállalkozásokat és az itt élő-
ket is. Most a térségnek egy rég-
óta várt jogos igénye válik valóra 
az 1861 óta létező vasútvonal fej-
lesztésével, hiszen több mint 50 
éve volt itt utoljára korszerűsítés, 
most pedig 21. századi technológi-
ával dolgoznak.”

Völgyesi zsolt, a Swietelsky 
Vasúttechnika Kft. ügyvezető 
igazgatója kihangsúlyozta: „30 
km-es körzeten belül jelenleg 3 gép-
óriás dolgozik, ami Európában is rit-
kaságnak számít. Várdán az ágya-
zatrostáló gép, a dél-balatoni sza-
kaszon az al- és felépítményjavító 
gépek dolgoznak, ez utóbbi két gép 
9 nap alatt, 4 km hosszú szakaszt 
épít át teljeskörűen. Ennek a tech-
nológiának nagy előnye amellett, 
hogy rendkívül gyors, hogy környe-
zetbarát módon is működik.”

Somodi László, a NIF zrt. vasút-
fejlesztési koordinációs igazga-
tója a kivitelezés jelenlegi állását 
ismertette: „A tavaszi időszakban 
a nagygépes munkákon túl több 

A Képviselő – testület által el-
fogadott módon alakítja ki a ki-
vitelező azt a partvédőművet, 
amely a megújuló vasúti pá-
lyát hivatott megvédeni a Bala-
ton hullámaitól és a környezeti 
anomáliáktól. Ez a partvédőmű 
a korábbi tervektől eltérően nem 
csak egy egyszerű kőszórás lesz, 
hanem egy megerősített alappal, 
kiszélesített, stabil partvédőmű. 
A városi (Tungsram) strandtól 
egészen a bélatelepi strandig ki-
építik Fonyód város elvárásainak 
megfelelően. 

gyalogos és közúti átjáró befeje-
ző útépítési-, Balatonfenyvesen 
az állomásnál vasútépítési, 
felsővezeték építési munkálatok 
zajlanak, Balatonmáriafürdőn az 
alsópályás gerinclemezes acélhi-
dat, Fonyód és Bélatelep között új 
hullámtörőt építenek. A vonattal 
közlekedők ütemterv szerint 2017 
nyarán Szántód-Kőröshegytől 
Balatonfenyvesig már az új, jelen-
legi projektünk keretében átépült 
vasúti pályán utazhatnak.”

  forrás:www.nif.hu 
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A változókor tüneteinek kozmetikai kezelése  
A nők életének természetes fá-

zisa a változókor, a női szervezet 
hormonális átállásának időszaka.  
E folyamat számos testi és lelki 
változással jár együtt, mely a bő-
rön is látható, nem kívánt változá-
sokat idéz elő.

A bőr víztartalmának csökkené-
se miatt a bőr szárazabbá, érzéke-
nyebbé válik. Csökken a kollagén 
termelődés, így a bőr vékonyabb 
lesz, és rugalmasságából is jelen-
tősen veszít.

Ha Te is ezzel a problémá-
val küzdesz, próbáld ki az Alissa 
revitalizing DNA (dezoxiribonukle-
insav) revitalizáló kezelését, me-
lyet a bőr teljes rejuvenálásához 
fejlesztettek ki. Hatóanyaga a női 
hormonhoz, az ösztrogénhez ha-
sonlóan kollagén és hyaluronsav 
termelésre sarkallja a fibroblasztot, 
ezáltal tömörséget és feszességet 
ad a bőrnek, láthatóan finomítja az 

arc kontúrját, csökkenti a homlok, a 
szemkörnyék, a nyak és a száj körü-
li ráncok mélységét. Ideális 40 fe-
letti hölgyek számára, akik szeret-
nék megőrizni bőrük szépségét és 
fiatalságát a hormonális változá-
sok ellenére is.

A kezelés ára: 14.900 Ft
Kúrában, 4 kezelés egy összeg-

ben történő fizetése esetén 15% 
kedvezményt biztosítunk! Ingye-

nes, személyes konzultáció során 
segítünk összeállítani a bőrtípu-
sodnak megfelelő bőrápoló progra-
mot is.

Információ, bejelentkezés:
06-30/267-9371

Dermisz Professzionális
Kozmetika és Fényesztétikai

Kezelőszalon,
Fonyód, Ady Endre u. 7.

www.exkluziv-kozmetika.hu
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FONYÓDI
PROGRAMOK

Április 20-tól Május 14-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Április 20. Csütörtök 

17 óra

Április 21. Péntek 
9.30 óra

Április 21. Péntek 
18.00-21.00 óra

Április 22. Szombat 
15 óra

Április 25. Kedd
17 óra

Április 27. Csütörtök
17 óra

Április 30. Vasárnap
18 óra

Május 6. Szombat

Május 6. Szombat
15 óra

Május 13. Szombat
14 óra

Május 13. Szombat
9 óra

Május 14. Vasárnap
16 óra

Május 14. Vasárnap
19 óra

Május 12. Péntek
15 óra

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Árvai Márta teológiai és művészeti előadó
kiállítása és bemutatója. Kiállítás bibliai és

természeti témájú olajfestményekből

Évadnyitó hajóindítás

Szakmák éjszakája

Föld Napja: Egyed Emese festőművész kiállítása

Ökumenikus Kulturális Estek - Dr. Gárdonyi Máté 
egyháztörténész: A reformáció katolikus szemmel

Árvai Márta előadása Munkácsy Mihály
festőművész Krisztus trilógiája alapján
Nagy Erika aquarell festő kiállításának

megnyitója

Középiskolai ballagások

Fodor András emlékest,
zenés - irodalmi program

Berzsenyi Dániel Irodalmi és
Művészeti Társaság kiállítása

Madarak és Fák Napja alkalmából
bemutató madárgyűrűzés

Nők a Balatonért Egyesület Fonyódi csoportjának 
szervezésében: Csere-bere börze, vásár

Kripta villa megnyitó ünnepség

Experidance Production - Gyöngyhajú
lány balladája (belépő: 4.000 Ft)

Helyszínek:
Bacsák György Szakgimnázium; Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.);
Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.); Kikötő; Kripta villa; Mátyás Király Gimnázium (Hunyadi J. u. 4.);
Városi Kulturális Központ (Ady Endre u. 17.); Zákányi Kálmán Sportcsarnok (József u. 21.)

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kikötő

Múzeum

Bacsák György
Szakgimnázium

Múzeum

Múzeum

Múzeum

Kripta villa

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok

Feng Shui Galéria

Bacsák György Szakgimnázium, 
Mátyás Király Gimnázium
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Katolikus miserend

péntek 18:30 óra Plébániatemplom 
 csak első pénteken 
szombat 18:30 óra Plébániatemplom
vasárnap
  9:15 óra Szent István Kápolna
  11:00 óra Plébániatemplom
  11:45 óra Szent Anna Kápolna
  18:30 óra Plébániatemplom

A Ligeti Kápolnában májusig 
nincs mise

Gyermekmisék:
május 13., június 10.

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

április 16. húsvét vasárnapja 9:30 úrvacsorás 
istentisztelet
május 7. vasárnap 9:30 úrvacsorás
istentisztelet
május 21. vasárnap 9:30 istentisztelet a pro-
testáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóra: május 10-én, szerda 16 óra 
Ottóffy Attiláéknál Dobó István u. 2.

Ökumenikus Kulturális Estek
a Fonyódi Múzeumban
Április 25-én  17 órakor
Előadó Dr. Gárdonyi Máté egyháztörténész, 
plébános: A reformáció katolikus szemmel

Református Istentiszteletek
rendje

Április 30. Úrvacsorás istentisztelet
- Istentiszteleteinket 11.00 -tól tartjuk. 
- Minden hónap első vasárnapja családi is-
tentisztelet
- Minden hónap utolsó vasárnapja úrvacso-
raosztás

- Csütörtökönként 17.00 órától bibliaóra 
(Foki), 18.00 órától Gyülekezeti KÓRUS pró-
ba

Konfi rmációs oktatás (igény szerint)
felnőtteknek és fi ataloknak

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kikötő

Múzeum

Kripta villa

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok

Feng Shui Galéria

római Katolikus Egyház:
A keresztelők száma sajnos for-

dított arányban van a temetések 
számával. 25 keresztelő és 37 te-
metés volt. Egyházi esküvőt 10 pár 
kötött. Nagyobb munkálatok a plé-
bániatemplomban, valamint a ká-
polnákban is történtek. Sor került 
a plébániatemplom harangozó gé-
peinek cseréjére és mindkét kápol-
na belső lambériázására. Minden 
hónap második szombatján 
a gyermekmisét követően a 
Szent József Családközös-
ség összejövetelt tartott. 
A húsvéti élelmiszergyűj-
tést és szétosztását a Mál-
tai Szeretetszolgálat fonyó-
di önkéntesei végezték. Új 
Egyházközségi Képviselő-
testület alakult, amely öt al-
kalommal tanácskozott.

református Egyház:
15 keresztelő, 1 esküvő 

és 7 temetés történt az év 
folyamán. Ebben az évben 
lelkészváltás történt: Mikló-
si Hosszú Ödön Koppány 3 
év szolgálat után Budaörsre 
ment beosztott lelkésznek. 
Helyette Halasz Noémi ér-
kezett a kiskunmajsai intéz-

Egyházi élet 2016-ban
ményi lelkészi státuszból önálló 
lelkésznek a Fonyód-Balatonfeny-
vesi Református Missziói Egyház-
községbe. 

Evangélikus Egyház:
Keresztelő nem volt, 1temetés 

történt. 1 ökumenikus (evangéli-
kus-katolikus) esküvő volt. 

Kiemelkedő esemény volt 2016. 
július 10-én a fonyódi Protestáns 
Templom építésének 80-ik évfor-

dulója, melyen az evangélikus és 
református egyházi vezetés is 
részt vett. A gyülekezetrészek ok-
tóber 31-én Balatonkeresztúron 
a Bél Mátyás Látogatóközpont-
ban együtt ünnepelték a reformá-
ciót, Tinódi Lantos Sebestyén-
ről szóló előadással, és korabeli 
óprotestáns liturgiával.

2015 szeptemberétől települé-
sünkön, a Múzeumban havonta ke-

rült megrendezésre Ökume-
nikus Kulturális Est.  Az elő-
adások 2016-ban is havi 
rendszerességgel folyta-
tódtak, a nyári hónapokat 
kivéve. Az előadók az evan-
gélikus egyetemi tanártól 
kezdve, a katolikus plébá-
nosokon át, a református 
és evangélikus lelkészekig, 
felváltva, mindhárom tör-
ténelmi egyházat képvise-
lik. Hosszú lenne felsorolni, 
mennyi értékes, lelki épü-
lést jelentő előadás került 
eddig megrendezésre. Aján-
lom ezeket az előadásokat 
mindazoknak, akik számára 
fontos a hit és a lelki érté-
kek.     
   Lévay Mária
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„Ő nem a halottak Istene, hanem az élőké.” 

Búcsúzunk

„Hinni a templomban kell!” Szólt 
régen a téves közmondás, és per-
sze többnyire azok szájából, akik 
még a templomban sem hittek. Szá-
momra erre nincs is jobb válasz, 
mint a Máté evangélistától vett idé-
zet. És hogy mit jelent az élő hit? 
Erre a kérdésre városunkban sokan 
igyekeznek nap mint nap választ 
adni. A Fonyódon élő katolikusok 
között is sok közösség, kiscsoport 
létezik. A jövőben az ő munkájukat 
szeretném bemutatni röviden segít-
séget adva azoknak, akik keresnek, 
és bíztatásul azoknak, akik rálépné-
nek a saját útjukra.   

„És a halottainkat eltemetni 
 Ugyebár, mindnyájunknak

szenvedés?”
  (Wass Albert)

Meghalt Németh János 
(Janesz) földmérő, településünk 
közismert és közszeretetben álló 
tagja.  Kedves, barátságos szemé-
lyisége számtalan barátot és tisz-
telőt szerzett magának. Ismert 
volt segítőkészségéről, vidámsá-
gáról. Halálhíre mélyen megrá-
zott, hisz évtizedes ismeretség és 
barátság fűzött Hozzá és család-
jához. Tudtam, hogy beteg volt, de 
bíztam gyógyulásában, legalábbis 

Búcsú
2017.03.18-án

A Sirály Art Képző és
Iparművészeti Kör
Tavaszi Tárlatán a

Fonyódi Múzeumban
1943-ban született Budapesten. 
Gyermekkora óta rajzol és fest. A 
gimnáziumi érettségi után a Bu-
dapesti Zrínyi Akadémiára került, 
mint rajzoló és dekorációs. Két 
éves tanfolyamot látogat a képző-

Elsőként a Rózsafüzér Társulatot 
mutatom be, annak vezetőjével, Lebó 
Lászlónéval (Bori nénivel) folytatott 
beszélgetésem alapján. E közösség 
több évtizedes múltra tekint vissza, 
jelenlegi létszáma 32 fő. Tagjai vál-
lalják, hogy minden nap elmonda-
nak egy teljes rózsafüzért egy adott 
szándékért, melyet havonta Zoltán 

Atya jelöl ki nekik. Ezt minden hónap 
első vasárnapján a nagytemplomban 
kapják meg. Ugyanitt osztja ki nekik 
Bori néni az adott hónapra imádko-
zandó titkot is, melyet az imába sző-
ve mindenki egyénileg mond el. A 
közösség nyitott, bárkit szívesen lát-
nak, aki szeretne csatlakozni, csak 
előtte keresse fel Bori nénit.

Aki teheti, imádkozzon az ő mun-
kájukért is. Arról pedig, hogy mi is 
az a rózsafüzér imádság, az újság 
internetes oldalán szeretnék egy 
hosszabb ismertetőt közzétenni.

       Kovács Balázs
     (Kép: Wikipédia) 

művészeti gimnázium-
ban, ahol elsajátítja a 
betűírást, majd a rajzo-
lás és festési techniká-
kat. Fonyódra költözé-
se után kezd el komo-
lyabban festeni, elő-
ször virágokat, majd a 
Balatoni tájat. Nyugdí-
jas éveit ennek a cso-
dálatos szenvedélynek szenteli.

Hajnal Éva 2004-ben egyik ala-
pító tagja a Sirály Art-nak. Aktívan 
és örömmel vett részt a  csopor-
tos kiállításokon, rendezvényeken 

Hajnal Éva

és a közös alkotáso-
kon. Szívesen segített, 
ha hozzá fordultunk. 
Romantikus hangu-
latú képei, gyönyörű, 
részletgazdag csend-
életei, egyéni látás-
módja, méltán emelték 
a Sirály Art színvona-
lát. Kedves, önzetlen, 

mosolygós, szeretetre méltó sze-
mélyiségét tisztelettel és szeretet-
tel megőrizzük emlékezetünkben. 

Búcsúzóul a Sirály Art Képző
és Iparművészeti Kör

a betegsége enyhülé-
sében. Nehéz szavak-
ba foglalnom érzései-
met. Talán azért, mert 
egyidősek voltunk, s 
ebben a korban mind 
megrázóbb élmény 
szembesülni azzal, 
hogy egyszer mind-
nyájan elmegyünk.

Az Élet velejáró-
ja a Halál. De sokszor halljuk éle-
tünk során ezt a közhelyként em-
legetett mondatot! Míg fiatalok 
vagyunk, nem foglalkozunk vele, 
hisz halhatatlannak képzeljük ma-
gunkat. Aztán, ahogy múlnak az 

évek felettünk, sorra 
jönnek a betegségek, 
és rájövünk, hogy az 
Élet bizony véges. Ha 
pedig közvetlen kör-
nyezetünkből ragad 
el valakit közülünk a 
Halál, mélyen megráz 
minket. A gyász fáj-
dalma nagyon lassan 
múlik, ám az idő a lel-

ki fájdalmakat előbb-utóbb édes-
bús emlékké szelídíti. Örökre el-
távozott szeretteink így maradnak 
meg emlékeinkben mindörökre. 
Nyugodjék békében!  

          Lévay Mária
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LIONS hírek

Köszönjük a rengeteg adományt, köszönjük az 
emberiség erejét!

Egy évvel ezelőtt készültünk klu-
bunk megalakulásának 25-ik évfor-
dulójára, most pedig a LIONS moz-
galom megalakulásának 100-dik 
évfordulójának megünneplésére ké-
szülünk a világ összes LIONS tagjá-

A Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat fonyódi csoportja ezúton is sze-
retné nagy örömmel és hálás szív-
vel köszönetét kifejezni azoknak a 
magánszemélyeknek, akik akár két-
kezi munkájukkal, akár ruha-cipő, 
bútor, használati tárgy, játék, tartós 

„Annyi mindent mondanék nektek, 
annyi minden van szívemben, még-
is két dolog mindennél fontosabb: 
a szeretet és az engedelmesség.Le-
gyetek Krisztus igaz munkatársai. 
Sugározzátok és éljétek az Ő életét. 
Angyalok legyetek a betegek számá-
ra, legyetek a kicsinyek barátai, és 
szeressétek egymást, ahogyan Isten 
szeret benneteket határtalan szere-
tettel.Legyetek gyöngédek egymás-
hoz. Inkább, hibázzatok gyöngéden, 
mintsem hogy erőszakkal csodákat 
tegyetek.”

   (Teréz anya)

val együtt. Országosan is több ren-
dezvény lesz. Némelyiken mi is rész 
szeretnénk venni, de itt helyben Fo-
nyódin is szeretnénk megemlékez-
ni erről a kerek jubileumról, melyhez 
majd a város lakóinak a segítségét 
is kérni szeretnénk.

Tudomásunkra jutott, hogy a Ka-
tolikus templomokban gyűjtést 
szerveztek rászoruló családok ré-
szére tartós élelmiszerekből. Úgy 
gondoltuk, hogy támogatjuk mi is 
ezt a kezdeményezést.

Megkerestük Neumajer Zoltán 
atyát, hogy mire lenne leginkább 
szükség?  Ötvenezer forint érték-

ben vásároltunk, melyet át is ad-
tunk a plébánián.(kép)  Ezzel az 
adománnyal kívánunk szép Húsvé-
ti Ünnepeket.

Egyben szeretnénk felhívni tá-
mogatóink fi gyelmét, hogy akik 
még nem rendelkeztek adójuk 1 
%-áról, azoknak megköszönnénk 
ha klubunk munkáját támogatnák 
vele.

Adószámunk:
Fonyódi LIONS Club

18767287-1-14

  Fábián Lászlóné
         www.fonyodilions.hu

élelmiszer felajánlásával segítettek 
közel száz családnak ez alatt az év 
alatt. Sok - sok különböző felaján-
lás érkezett a hónapok alatt!

Az Adni öröm Karácsonyi élel-
miszergyűjtés több mint 80 család 
ünnepét tette szebbé, közel 800 kg 
tartós élelmiszert tudtunk kioszta-
ni.

A Húsvéti templomi élelmiszer 
gyűjtés is több mint 30 család ün-
nepét könnyíti meg a majdnem 400 
kg tartós élelmiszer csomagokkal.

Köszönjük mindazoknak a cé-
geknek, magánvállalkozásoknak 
is a támogatását, akik felajánlása-
ikkal  reményt adtak azoknak, akik 
önerőből nem tudták megvenni a 
számukra nélkülözhetetlen dolgo-
kat, megvalósítani a kisebb felújítá-

si munkálatokat.
Megkeresésünkre, közbenjárá-

sunkra sok vezető nyújtott segítő 
kezet a jó ügy érdekében.

KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT!

Köszönet az emberségért és a
támogatásért, az összefogás

szép példájáért!
Tisztelet, Szeretet és HÁLA övezze 

mindenkinek a segítségét,
támogatását, felajánlását!

Minden adományozónak a legna-
gyobb kincset, kitűnő egészséget 

kívánunk méltóságunkhoz,
a MINDENHATÓ ÁLTAL megáldott 

ERŐVEL!

A támogatók felsorolásával a teljes 
cikk a www.fonyod.hu weboldalon 

olvasható!
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regionális második hely az OSzKTV-n! 

Beiratkozás

Óvodai beiratkozás

A Siófoki Tankerületi Központ fenntartásában működő 
Palonai Magyar Bálint Általános Iskolába történő beíratásra

Kedves Szülők!

A Bacsák György Szakgimnázium 
és Szakközépiskola hagyományai-
hoz híven idén is népes küldöttség-
gel képviseltette magát az Országos 
Szakiskolai Közismereti Tanulmányi 
Verseny kaposvári regionális döntő-
jében. A legszebb eredményt a köz-
ismereti komplex kategóriában ér-
tük el, ahol a Cseh Barbara, Major 
Tamara (mindkettő 10.C) összetéte-
lű csapatunk (A harmadik csapattag, 
Gulyás Sándor sajnos betegsége mi-

Fonyód Város Önkormányzata a Fonyódi Óvodában az óvodát igénylő és az óvodai nevelésre kötele-
zett gyermekek beiratkozását a 2017/2018. nevelési évre a következő időpontban határozza meg:

(Óvodakötelesek a 2017. augusztus 31-ig, a harmadik életévüket betöltött gyermekek)
2017. május 08.(hétfő) 8.00-16.00 óra között és
2017. május 09. (kedd) 9.00-17.00 óra között.

A beíratás helye: Fonyódi Óvoda és Bölcsőde, 8640 Fonyód Fő u. 25.
óvodavezetői iroda

A beíratás felelőse: Szántó Andrea intézményvezető
Az óvoda felvételi körzete: Fonyód város közigazgatási területe

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
-         a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
-         a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
-         a gyermek születési anyakönyvi kivonata
-         a gyermek TAJ kártyája

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásra
az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. csütörtök 8-19 óra
április 21. péntek 8-17 óra 

Helyszíne: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola 8640 Fonyód, Fő utca 8.
1. emeleti igazgató helyettesi iroda

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
• A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
• Óvodai szakvélemény
• Sajátos nevelési igényű valamint beilleszkedési és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek 

esetében a szakértői vélemény.
A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilván-

tartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes 
köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az is-
kola igazgatójának.

att nem tarthatott társaival.) az elő-
kelő második helyen végzett. A Se-
bestyén Norman, Szabó Attila, Far-
kas Attila Richárd (mindhárom 10.A) 
összetételű másik triónk a hetedik 
helyen zárt. A két csapat felkészítő 
tanárai: Grüblné Krekovics Gabriella, 
Poór László, Horváth Péter.

A reál kategóriában Polgár Péter 
a kilencedik helyen végzett (Felké-
szítő tanárai: Cseréné Ferkel Berna-
dett, Poór László).

A humán tantárgycsoportban Torma 
Flóra (10.C) a tizennyolcadik, Papp Vi-
vien Viktória (szintén 10.C) a huszon-
egyedik helyet szerezte meg. Felkészí-
tő tanáraik: Varga Yvette, Kalász Zoltán.

Iskolánk közössége nevében ez-
úton mondunk köszönetet munká-
jukért mind a versenyen induló di-
ákjainknak, mind a felkészülésüket 
segítő tanárainknak!

Az elért eredményekhez
szeretettel gratulálunk!
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„Az én dajka nénim”

Hullámok és vitorlák

Örömmel tudatjuk, hogy Hor-
váth Nóra a Fonyódi Óvoda és 
Bölcsőde Cica csoportjába járó 
nagycsoportos korú leány „Az 
én dajka nénim” országos pályá-
zaton II. helyezést ért el Stepics 
István Gézáné, Zsuzsi nénit ábrá-
zoló alkotásával. Nórának, mint 
az óvodás gyerekeknek általá-
ban, egyik kedvelt tevékenysége 
a rajzolás. Saját örömére is sokat 
rajzol, rajzai mindig érzéseit, él-
ményeit tükrözik. Sajátságos lá-
tásmódjával, színvilágával, apró 
részletekig kidolgozott ábráival 
kitűnik társai közül.

Már több éves hagyománynak 
eleget téve, a gyerekek munkáiból a 
Víz világnapja alkalmából kiállítást 
rendezünk az óvoda aulájá-
ban.

Csoportunkban, a Na-
pocska csoportban a Bala-
tonhoz, a vízhez illően elké-
szült a gyerekek napos táb-
lája. A napos tábla alapja az 
öt asztalt szimbolizáló vitor-
lás, mely a helyi sajátossá-
gokat tükrözi.

Köszönet Takács Tamarának, 
hogy a kedves, szeretetet sugárzó, 
élettel teli jeleivel, ábráival még szí-

Nem kis munkát igényel a gyer-
mekek számára meghirdetett pá-
lyázatok, versenyek, kiállítások fel-
kutatása, alkotások elkészítése, pá-
lyázatokon való részvétele. Mind-
ezt együttes munkával a család és 
az óvoda közösen érheti, éri el. 

A kislány, és ezáltal óvodánk 
kézzel fogható nyereménye Zsu-
zsi nénit ábrázoló hűtő mágnes 
csomag, gyermekeink sikere és 
az öröme, melyeket velük mi is 
átélhetünk.

A teljes cikk a www.fonyod.hu 
weboldalon olvasható. 

       Szántó Andrea

nesebbé tette csoportunkat, továb-
bá köszönet a több éves munkájá-
ért, hiszen az adventi teadélutánon 

és gyermeknapon is önzetlenül, tü-
relemmel, szeretettel ismerteti meg 
a gyermekek számára egy régi mes-

terség fortélyait.
Köszönet Kovács Evelynnek aki 

aprólékos munkával készíti az alap-
anyagokat (szövés, fonás, 
zsinórkészítés), melyből az 
óvodások ötletei alapján az 
óvó nénik segítségével való-
sulnak meg a kiállított alko-
tások, a napos tábla hullá-
mai is az általa fonott zsinó-
rokból készültek.

Ez a projekt, jó példája, 
hogy helyi művészek, ügyes 

kezű lakosok összefogásával mara-
dandót lehet alkotni.

 Huber Lívia, Szántó Andrea

„Pintyőke” Fesztivál
Fonyódi óvodás madárkák csi-

ripeltek a 18. alkalommal meg-
rendezett Pintyőke Fesztiválon, 
Nagykanizsán.

2017. március 25-én, immár 
másodszor vett részt a Fonyó-
di Óvoda és Bölcsőde Eszterlánc 
tánccsoportja Madarászné Proity 
Marianna és Molnár Andrea óvó 
nénik vezetésével a kiskanizsai 
hagyományápoló programon. 

Évek óta a Kiskanizsai Általá-
nos Iskola ad otthont a rendez-
vénynek, amit mindig nagy érdek-

lődés övez. A zsúfolásig megtelt 
tornacsarnokban 18 tánccsoport 
produkcióját láthattuk. Nagykani-
zsai fellépők mellett Őrtilos, Surd 
és természetesen Fonyód is kép-
viseltette magát.

A mi csoportunk a SZÉDIBABA 
– KÚTBABA című somogyi gyer-
mekjátékokat adta elő. 

Ovisaink izgatottan várták a fel-
lépést. Élmény volt nézni, ahogy 
kicsiny, táncos lábak topogtak. 

A sok készülődést, próbákat az 
előadás utáni vastaps koronázta.

Mindnyájunknak élmény volt 
látni a produkciót: mi, szülők 
büszkén figyelhettük gyermekein-
ket, az óvó nénik, dadusok újabb 
sikert könyvelhettek el. Mindnyá-
jan örömmel nyugtázhattuk, hogy 
egy értékteremtő, hagyományépí-
tő, közösségi alkalom részesei 
voltunk.

A szülők nevében köszönöm 
az óvoda dolgozóinak és Szántó 
Andrea óvodavezetőnek a mun-
kát és az élményt. 

  Bakai-Bántó Zsófia
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2010-től, minden évben ápri-
lis 21. a Bölcsődék Napja. Ezen 
a napon a kisgyermeknevelők 
szakmai konzíliumot tartanak, 
esetleg más jellegű, de minden-
képp a szakmaiságot előtérbe 
helyező programokat szervez-
nek intézményükben.

A Sirály Art Képző-és Iparművé-
szeti Kör már alapításának első 
évében, 2004-ben is tartott kiállí-
tást a Múzeumban. A hosszú évek 
során hagyománnyá vált, hogy ná-
lunk rendezik meg tavaszi tár-
latukat, amelyet ezúttal is Bán-
tó Zsuzsanna a fonyódi gimnázi-

Bölcsődék Napja

Múzeumi hírek

Emellett országos rendez-
vény is szerveződik a szakmá-
ban dolgozók számára, hisz Bu-
dapesten ezen a napon a mi-
niszteri kitüntetések után ün-

nepélyes keretek között átadják 
az Akócsi Ágnes Díjat, amit  ki-
emelkedő munkásságukért kap-
nak a szakma képviselői.
A bölcsőde összes dolgozójá-
nak hálásan köszönjük a mun-
káját, sok segítségét!
       Leo és családja

um igazgatója nyitott meg márci-
us 18-án. Az esemény zenei köz-
reműködőjeként Turóczy Henriet-
ta, Takácsné Baja Erika ifjú növen-
déke zongorázott. Az idei megnyi-
tóra egy szomorú árnyék vetült: 
Hajnal Éva egy tehetséges alko-
tótárs, jó barát és nagyszerű em-
ber tragikus hirtelenséggel távo-
zott közülünk. Az egyik festmény 
alatt sötét keret övezi alkotója ne-
vét, s ahogy a festmény őrzi keze 
nyomát, úgy őrizzük mi is szívünk-
ben Hajnal Éva emlékét.

Az idei kiállítók: Bánkuti László, 
Csáki Krisztina, Fejes Anikó, Hajnal 

Éva, Hermann Utter, Horváth Gyu-
la, Krizmanics Ágnes, Lebó Ágnes, 
Nagy Tamás, Simon Éva, Teveliné 
Rezsőfi  Gyöngyi, Valent Éva. A be-
mutatott művek április 18-ig tekint-
hetők meg, amelyek között újdon-
ságok is szerepelnek.

 Következő kiállításunk ápri-
lis 22-én, a Föld Napja alkalmából 
Egyed Emese műveiből nyílik meg. 
Májusban is sok szeretettel várjuk 
látogatóinkat: a Madarak és Fák 
Napján madárgyűrűzéssel, illetve a 
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művé-
szeti Társaság kiállítására.

     Horváth Helga

Fonyódi Hírmondó

A Nők a Balatonért Egyesület 
(NABE) a hagyományos koszorú-
zással ünnepelte az idei Víz vi-
lágnapot a hétvégén, húsz telepü-
lésen Balatonkenesétől Keszthe-
lyen át Siófokig. Vasárnap a NABE 
Fonyódi csoportja a tavasz virága-
iból a gyerekekkel közösen fonta 
a koszorúkat a Kulturális Központ-
ban. A koszorúkat az új strandon 
bocsátottuk útjukra. A parton ve-

A NABE megkoszorúzta a Balatont 
lünk volt a Vízidoki zenekar. A ki-
csik vízvizsgálatot is végeztek: is-
mét meggyőződtünk róla, hogy a 
tó vize kiváló minőségű. 

A balatonkeresztúri Csillagvi-
rág művészeti óvodában is ren-
deztünk ünnepi foglalkozást, bé-
kát mentettünk, esőt varázsol-
tunk, vízvizsgálatokat végez-
tünk, és a „Vigyázz Rám!” Balaton 

óriástársasjátékkal körbehajóztuk 
a Balatont.

A Balaton most nagyon szép, 
sok víz van benne a Természet jó-
voltából, minősége kiváló, fürdés-
re alkalmas. Vigyázzunk rá idén 
is! - ez a világnap ünnepén fő üze-
netünk.



18

2017. április

Az Eraklin Táncklub Egyesület 
sikerekben gazdag hétvégét tud-
hat maga mögött.

A március 18-19-én, 
Kaposmérőben megrendezett 
Nyugat-Magyarország Bajnokság-
ról, illetve Szabadidősport Nyu-
gat-Magyarország Területi Baj-
nokságról rengeteg érmet hoztak 
haza az eraklinos versenyzők.

Nagy büszkeség, hogy az 
Eraklin Táncklub Egyesület mind 
a versenysport, mind a 
szabadidősport területén 
ilyen kiemelkedő teljesít-
ményt nyújt. A táncklub 
nagy jelentőséget tulajdo-
nít a tánc minél szélesebb 
körben való megszerette-
tésének, de a versenyzők, 
sportolók felkészítésé-
nek egyaránt. Mi sem bi-
zonyítja ezt jobban, mint a 
hétvégi eredmények:

Takács Gergő - Bodó 

Zalatnay Cinivel, a magángalé-
ria vendégeként találkozhattunk, az 
egy órás beszélgetést követően a 
hosszú forró nyár és a kell egy ba-
rát című slágereket adta elő. Megej-
tően megható volt testközelből lát-
ni a közel hetven éves magyar éne-
kesnőt, hallani nem mindennapi él-
ményekkel teli múltjáról, csendes, 
de aktív jelenéről. Az idő múlására 
talán csak kissé nehézkes mozgá-
sa utal, a szeme csillogásában, lel-
kületében még mindig a zene, a jó 
bulik elkötelezettje. A zene fiatalab-
ban tart, -,mondta mély meggyőző-
déssel.

Tervei közt életrajzi filmkészítés, 
külföldi koncertek szerepelnek.  

Sokat emlegette édesanyját, aki 
a Magyar Evangélikus Egyház püs-
pökének titkára volt, és amíg ő élt, 
mindig, minden rendben volt, nem 

Nagy sikerekkel ért véget a Nyugat-Magyarország 
Bajnokság az Eraklin Táncklub fonyódi táncosainak

A fő csapás ma is a zene: Találkozó Cinivel

Kata páros Nyugat-Magyarország 
Bajnoki címmel büszkélkedhet. 
Gergő és Kata Junior I latin kezdő 
kategóriában mérettetett meg és 
a többieket maguk mögött hagy-
va nagy küzdelemben a dobogó 
legfelső fokára állhattak. Nagyon 
büszkék rájuk edzőik és család-
juk.

Gelencsér Soma – Posza Gréta: 
első versenyük, amelyen haladó 
kategóriában indulnak, ami azt je-

lenti, hogy egy tánccal bővült a 
versenyen a repertoárjuk. Nagyon 
sokat készültek a versenyre, és a 
sok edzés meghozta az eredmé-
nyét, rögtön az első haladó kate-
góriájú versenyükön a 2. helye-
zést érték el az Ifjúsági korosztá-
lyosok közt. Gratulálunk!

Baráth Bence – Sipos Szabina: 
másodszor álltak együtt parkett-
re. Az alig egy éve együtt táncoló 
páros felnőtt latin kezdő kategó-

riában lenyűgöző táncuk-
kal rögtön a 3. helyre tán-
colta magát. További ha-
sonló közös sikereket kí-
vánunk!

Az eraklinosok gőzerő-
vel készülnek a további 
versenyekre, és nem utol-
só sorban a tavaszi nagy 
rendezvényükre, az ápri-
lis 30-án megrendezésre 
kerülő Nagykanizsai Utca 
Tánc Fesztiválra!

A dobogó tetején: Takács Gergely és
Bodó Kata

győzte hangsúlyozni, 
milyen sokat köszön-
het neki. 

„Az egyháztagok 
több ízben ültek úgy 
az első sorban, hogy 
énekeltem mini- szok-
nyában a nem vagyok 
én apáca c. dalt” -, 
emlékezett moso-
lyogva. 

Az énekesnő kezdettől fogva 
megosztó személyiség, sablonke-
rülő, ezt ki is mondja.

 A moderátor közbevetéseire is 
rendkívüli érzékenységgel jelez, vé-
letlenül sem hagyja, hogy egy gon-
dolat közhelybe forduljon át.

Arra a kérdésre, hogy van e mai 
könnyű zenei életben olyan, akit szí-
vesen hallgat, Caramelt említi, a sa-
játos hangot, stílust, majd a Tóth 

lányok kerülnek szó-
ba, Gabihoz hasonlít-
ja magát: 

„Harsány, nagyszá-
jú voltam én is ennyi 
idősen...” 

A tehetségkutató 
műsorokról azt tartja, 
hogy a motiváló erő 
az üzlet, ennyi fiatal 

zenészt ez a kicsi ország szerinte 
nem tud eltartani. Magyarul, saját 
dalokkal kell előrukkolni. 

Zalatnay idei évének legfonto-
sabb eseménye minden bizony-
nyal a decemberi születésnapi kon-
certje lesz, ahol barátaival szeret-
ne ünnepelni; többek közt Zorán-
nal, Demjénnel, Frenreisz Károllyal. 
Nagyszabású, exkluzív fellépést kí-
vánunk neki.

   Mellory
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APrÓHIrDETéSEK
Bélatelepi, szezonálisan működő bü-
fébe munkatársakat - konyhai sze-
mélyzetet, pultost - keresünk. Érdek-
lődni a 06-30/969-8662  telefonszá-
mon, vagy a kkarsay@gmail.com 
e-mail címen lehet.

•
G y e r m e k f e l ü g y e l e t e t , 
bébiszetterkedést, korrepetálást vál-
lalok. Tel.: 06-70/272-1112

•
Használt görkorcsolya eladó. Több 
méretben. Tel.: 06-70/261-1785

•
Gázpalack, gáztűzhely, gázrezsó, ku-
koricamorzsoló, üst, üstház, Eladó. 
Tel: 06-30/916-4859

•
Hurkatöltő, disznópörzsölő, vas rend-
fa, süllyeszthető varrógép, motoros 
permetező  Eladó. Tel: 06-30/296-
5583

•

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.

Kerti szerszámok eladók! Elektromos 
fű és szegélyvágó, ágvágó egyebek. 
Tel.: 06-30/443-6772

•
Dolgozókat keresünk nyári munkára 
fonyódligeti büfékbe! Tel.: 06-30/512-
4456

•
Húszlábas műanyag vitorlás hajó el-
adó! Részletek telefonon! Tel.: 06-
30/512-4456

•
Olaszországban, Fonyódtól kb. 450 
km-re, közvetlen tengerparti ős-
fás kempingben mindennel felsze-
relt, klimatizált lakókocsik és mobil-
ház kiadó. Érdeklődini a gradoinyar.
webnode.hu weboldalon, vagy a 06-
20/3434-228-as telefonszámon.

•
Gepida Sirmium sárga, 21 seb.  alig 
használt  ffi kerékpár 48.000- Ft-ért 
ELADÓ, 06-30/620-4334

21 seb. Shimano váltós férfi kerék-
pár ELADÓ, ár 18.000 Ft, érd. 06-
30/6204334

•
Nyári munkára ( 07.01-08.30) 18 év fe-
letti  eladót keresünk a Dísz téri do-
hányboltba, érd. 06-30/6204334

•
Használt Gorenje kerámialapos tűz-
hely eladó Fonyódon! Tel.: 06-30/927-
9385

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

•
Két darab ágyneműtartós, meghosz-
szabbítható gyerekheverő eladó! 
Fekvőfelület mérete hosszabbítás: 
188*80 cm. Ár.: 6.000,- Ft / db. Tel.: 
06-70/276-9257

•
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