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2017. május

Döntött a Képviselő - testület
A május 4-i ülés összefoglalója

Az ülés elején Hidvégi József, 
Fonyód város polgármestere tá-
jékoztatta a testület tagjait és a 
megjelenteket az önkormányzat 
aktuális pénzügyi helyzetéről.

Döntött a testület Fo-
nyód Város Önkormány-
zat 2016. évi költség-
vetéséről szóló önkor-
mányzati rendelet mó-
dosításáról, valamint 
megalkotta Fonyód Vá-
ros Önkormányzat 
2016. évi gazdálkodá-
sának zárszámadásáról 
szóló rendeletét. 

Az Egészségügyi 
Kft. - Fonyód 2016.évi tevé-
kenységéről, gazdálkodási mér-
legéről és közhasznú jelentésé-
ről szóló határozati javaslatot, a 
Fonyód Konyha Nonprofit Köz-
hasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2016. évi tevékenysé-
géről, gazdálkodási mérlegéről 
és közhasznú jelentéséről szóló 
határozati javaslatot, a Fonyód 
Média Nonprofit Kft. 2016. évi 
tevékenységéről, gazdálkodási 
mérlegéről és közhasznú jelen-
téséről szóló határozati javas-
latot, valamint a Petőfi Sport-
egyesület 2016. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolót is el-
fogadták és megszavazták a 
képviselők.

Fonyód Város Önkormányzat 
helyi adókról szóló önkormányza-
ti rendeletét módosította a Kép-
viselő – testület oly módon, hogy 
a háziorvosi, házi – gyermekorvo-
si, fogorvosi alapellátást, vagy vé-
dőnői tevékenységet végző vállal-
kozó részére helyi iparűzési adóra 
vonatkozó mentességet, kedvez-
ményt állapított meg, amennyiben 
a vállalkozás nettó árbevételének 
legalább 80 %-a ebből a tevékeny-
ségből származik.

Rendkívüli Képviselő - testületi ülésen, 2017. április 25-én tár-
gyalták a Balaton Kollégium és a Mátyás Király Gimnázium intéz-
ményvezetői pályázatával kapcsolatos napirendi pontokat. Ezek-
ben nem a testület dönt, de véleményezi a pályázatokat és az alap-
ján javaslatot tesz. 

Bántó Zsuzsanna lesz továbbra is a Mátyás Király Gimnázium 
intézményvezetője, a Balaton Kollégium intézményvezetője pe-
dig Szabó Iván lesz a továbbiakban. 

Nem az ülés témája volt, de hír még, hogy 2017. május elsejével 
megkezdte intézményvezetői munkáját Dr. Bárczi Tamás sebész 
főorvos az Egészségügyi Kft. élén, akivel a betegek immár a sebé-
szeti szakrendelésen is találkozhatnak. 

       szerkesztőség

Az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő lakások és helyiségek 
bérbeadásának és elidegeníté-
sének helyi szabályairól szó-
ló önkormányzati rendelet mó-

dosult, a továbbiakban Fonyód 
város jegyzője által kidolgozott 
pontrendszer szabályozza ezeket 
a kérdéseket.

Az ülésen hozott döntés értel-
mében a kutyás fürdőhely terüle-
tének megnövelésére kerül majd 
sor, be lesz kerítve ez a terület, 
valamint belépődíjas lesz (kizá-
rólag az idegenforgalmi szezon-
ban) ez a fürdőhely a továbbiak-
ban. A kutyás fürdőhely szabály-
zatát későbbi ülésen alkotja meg 
a testület, amely a belépődíj mér-
tékét is tartalmazza majd. 

A testület döntésével elfo-
gadta a Fonyódi Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Nonprofit 

Közhasznú Kft. 2017. évi Fürdő-
hely üzemeltetési szabályzatát.

A Fonyód vízirendészeti köz-
biztonsági helyzetéről és a Fo-
nyódi Vízirendészeti Rendőrőrs 

2016. évi tevékenysé-
géről szóló beszámo-
lót elfogadta a testü-
let, valamint Fonyód 
város 2016. évi köz-
biztonsági helyzeté-
ről szóló beszámolót 
is elfogadták a képvi-
selők.

Elhangzott, hogy 
Marics Zsolt r. alezre-
des helyett a jövőben 

Pasztusics Ákos r. százados lát-
ja el a fonyódi kapitányságvezetői 
feladatokat. 

A Fonyód Kártya Szabályzatról 
is tárgyaltak a képviselők és el-
fogadták a határozati javaslatot. 
Olyan, Fonyódon állandó lakcím-
mel rendelkező lakosok jogosul-
tak a kártyára, akiknek nincs adó-
tartozásuk megelőző év decem-
ber 31-ig.

A Képviselő-testület következő 
ülése 2017. május 24-én, szer-
dán 14 órától lesz a városháza 
nagytermében. A testületi ülés 
teljes anyaga megtekinthető a 
www.fonyod.hu weboldalon. 

         szerkesztőség
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Az időjárás okozta károktól is véd a hullámtörő
Fonyód és Bélatelep között új 

hullámtörő épült, ami a jövőben 
megóvja a dél-balatoni vasútfor-
galmat a tó erodáló hatásától. Az 
előkészítő munkálatok után ta-
vasszal nagytömegű kő- és föld-
munkákat végeztek.

A Balaton hullámverése, a téli 
időszakban előforduló jégzajlás 
évtizedek alatt kimosta és rongál-
ta a fonyódi hegy alatti partsza-
kaszt. A Szántód-Kőröshegy – Ba-
latonszentgyörgy vasúti vonalsza-
kasz korszerűsítésének keretében 
megépülő műtárggyal most meg-
valósult a vasútvonal további vé-
delme.

A megfelelő védelem érdeké-
ben 737 méter hosszan, a Bala-
ton átlagos vízszintjét körülbelül 
1 méterrel meghaladóan alakítot-
ták ki a hullámtörőt.  Amit – a ki-
kötők kialakításánál is haszná-
latos – helyszínre szállított víz-
építési kövekből, a Balaton sza-
bályozási vonalán belül építettek 
meg, ezért a Balaton vízfelülete 
nem csökkent.

A vasútvonal rekonstrukció-
ja és a hullámtörő műtárgy épí-
tése jogerős környezetvédelmi, 
építési és vízjogi létesítési en-
gedéllyel rendelkezik, a mun-
kálatokat ennek megfelelően, a 
vízminőségre vonatkozó előírá-
sok betartásával végezte a kivi-
telező.

A téli leállást követően kora ta-
vasz óta folytatódtak a vasútvo-
nal munkálatai, 2017 nyarán a 
menetrend szerinti vasúti köz-
lekedés elindulhat,  a beruházás 

a nyári szezon végeztével, 2017 
őszén újabb vágányzárral folyta-
tódik, a kivitelezés várható befeje-
zése 2018. szeptember.

A kivitelezést a Déli-part 2016 
Konzorcium (R-Kord Építőipari 
Kft., V-Híd Zrt., Swietelsky Vasút-
technika Kft.) végzi. A fejlesztés a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
megbízásából a Nemzeti Infrast-
ruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásá-
ban uniós és hazai forrás bevoná-
sával valósul meg.

       Forrás: NIF Zrt.

Közel 300 milliós fejlesztési forrást nyert Fonyód
Közel 22,366 milliárd forin-

tos fejlesztések indulhatnak So-
mogy megyében a Terület-és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program 
(TOP) legfrissebb támogatói dön-
tései értelmében.

A települések 
projektötleteinek 
eléréséhez 43,45 
milliárd forintos 
TOP forrás áll So-
mogy megye és 17 
milliárd Kaposvár 
Megyei Jogú Vá-
ros rendelkezésé-
re. A megye és a 
települések veze-
tői közötti folya-
matos egyezteté-
sek eredménye-

ként tavaly decemberben már dön-
tés született több pályázat tekin-
tetében, mely a mostani 97 ered-
ményes pályázattal együtt össze-
sen 22,366 milliárd forint felhasz-

nálását teszi lehetővé megyénk-
ben. A mostani döntés alapján 81 
településen 97 projekt valósulhat 
meg mintegy 16,457 milliárd fo-
rintból. 

299 500 000 fo-
rintot nyert Fo-
nyód a TOP leg-
frissebb támoga-
tói döntések nyo-
mán, helyi gazda-
ságfejlesztés té-
makörében. Ebből 
a forrásból újulhat 
meg a piac, amely-
nek a területét 
rendezi a város, il-
letve megújul a pi-
accsarnok is. 

szerkesztőség
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Triatlon ranglista verseny Fonyódon

Hatalmas beruházás keretén belül újulnak meg 
az Erzsébet-táborok

Több hírportál is közölte Rétvári 
Bence, az EMMI parlamenti állam-
titkárának nyilatkozatát, miszerint 
az Erzsébet-táborok fejlesztése, 
kapacitásbővítése megtörténik a 
következő években.

2019-ig, mintegy 26 milliárdot 
költenek a táborok korszerűsíté-
sére, bővítésére. A táborok irán-
ti igény egyre nagyobb, a gyerme-
kek foglalkoztatásához több hely 
és modernebb körülmények kelle-
nek. „Az évtizedekkel ezelőtti él-
ményeket az évtizedekkel ezelőt-
ti állapotok is őrzik…” mondta az 
államtitkár a közmédia reggeli mű-
sorában. 

Elmondta, hogy a nyaraltatás a 
rászoruló családoknak hatalmas 
segítség, és egyre nagyobb az 
igény erre a lehetőségre. Az egy 
hetes nyaralásra, amely egy jelké-
pes összeg befi zetésével hatalmas 
élményeket, új ismereteket adnak 
a gyerekek számára, amelyeket a 

Harmadik alkalommal kerül megrendezésre a két-
napos BÚI Triatlon hétvége a Balaton déli partján. 
Június 3-án, szombaton Fonyód - Bélatelep strandja 
várja az országos ranglistán és MEFOB-on induló ver-
senyzőket, míg vasárnap a MIX - Váltócsapat OB-n in-
dulók csobbanhatnak a Fenyvesi Yacht Klub kikötőjé-
be. Még több információ a www.bui.hu/versenyeink 
weboldalon. Ha kedvet kaptál a versenyzéshez, ak-
kor ne habozz és nevezz az alábbi linken: http://bui.
hu/online-nevezes/        szervezők

Lapzártánkig még nem született döntés a szüksé-
ges útlezárásokat illetően és a forgalmi rend változá-
sáról sem kaptunk tájékoztatást.

Kérjük Olvasóinkat, hogy fi gyeljék a www.fonyod.
hu városi weboldalt, a Fonyód Tv adását, valamint a 
Fonyód Média facebook oldalát, ahol igyekszünk min-
den szükséges információt időben közzétenni. 

A szervezők ígérete szerint pedig az érintett terüle-
teken lakókat személyesen, kihelyezett táblákkal és 
szórólap segítségével is tájékoztatni fogják.

     szerkesztőség

családok önerőből nem tudnának 
fi nanszírozni. A Balaton partjára a 
táborok nélkül lehet, hogy sosem 
jutnának el ezek a rászoruló gye-
rekek.

A Magyar Közlönyben is szere-
pel a fejlesztésekről szóló hatá-
rozat, miszerint 2019-ig a Kárpát-
medencei Gyermekekért Alapít-
vány, mint a táborhelyek tulajdo-
nosa részére a megítélt támoga-

tás összegét biztosítja az állam. 
Mind a zánkai, mind a 

fonyódligeti táborokban hatalmas 
változások, fejlesztések tapasz-
talhatók majd az elkövetkezendő 
években. 

A felújításokat úgy ütemezik, 
hogy a nyári szünetben zavartala-
nul tudjanak pihenni, szórakozni a 
gyerekek. 

       szerkesztőség

Megszépült környezet várja a Városi
strandra az erdei sétaútról érkezőket.

VE
GY

ÜK
 ÉS

ZR
E!
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Virágos Fonyód város

Megjelent a Fonyód 2017 - kiadvány!

Már korábban is megfigyelhe-
tő volt Fonyódon egy virágosítási 
koncepció, amely most tavasszal 
még szembetűnőbb mértékű. Első-
sorban a Városüzemeltetés mun-
kálatainak köszönhető, hogy a vá-
ros több pontján meg-
szépült környezet vár-
ja a fonyódiakat és a 
turistákat egyaránt. 

Az önkormányzat-
ok 2014-es konszoli-
dációja óta több for-
rás marad az ilyen tí-
pusú, városképet javí-
tó feladatok ellátásá-
ra, ezért szebbek a vá-
ros út menti virágágyá-
sai, a parkok és azok a 

Ahogy minden évben a Fo-
nyód Média Nonprofit Kft. gon-
dozásában, idén is megjelent 
egy programkiadvány, amely 
nem csak az idelátogató turis-
ták, hanem a fonyódiak szá-
mára is információkat tartal-
maz a fonyódi rendezvényeket 
illetően. A látnivalók bemuta-
tása mellett olyan vállalkozá-
sok hirdetéseit is tartalmazza, 
akik fontosnak tartották, hogy 
bemutassák tevékenységüket, 
szolgáltatásaikat vendégeik-
nek. 

Emellett hasznos tudniva-
lókat, elérhetőségeket, nyitva 
tartásokat is szerepeltettünk 
benne. 

Megtartva azt, ami eddig 
jó volt, reményeink szerint az 
idén még szebb, még moder-
nebb, még praktikusabb kiad-
vány készült negyven oldal-
ban. A városmárkázás jegyé-
ben a már megismert arculati 
elemekkel dolgoztunk és az év 
elején megjelent leporelló (haj-
togatós) kiadvány jócskán ki-

területek is, ahol korábban egyálta-
lán nem voltak ilyen növények.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, 2016-ban a Virágos 
Magyarország verseny keretein 
belül a Balatoni Szövetség kü-

löndíját kapta Fonyód. 
A VÜSZ 2017-es költségveté-

sében még nagyobb hangsúlyt 
helyeztek ezekre a feladatokra, 
így kerülhetett sor a szokottnál 
is több virágosításra. Ebben nagy 

szerepe van Kristóf 
Györgynének is, aki 
egy szemléletváltást 
vitt véghez a szerve-
zeten belül. Ennek 
megfelelően egész 
évben igyekeznek a 
VÜSZ dolgozói a lehe-
tő legszebb környeze-
tet kialakítani telepü-
lésünkön.

      
        szerkesztőség

bővített vál-
tozata jelent 
most meg. 

Bízunk ab-
ban, hogy 
m i n d e n k i 
m e g e l é g e -
désére szol-
gál, keressék 
a Kulturális 
K ö z p o n t b a n 
az informá-
ciós pultnál, 
a TourInform 
i r o d á b a n 
(Ady E. u. 
17.), vagy az 
Ö n k o r m á n y -
zat ügyfél-
s z o l g á l a t á n 
(Fő u. 19.). 

Az elké-
szült Fonyód 
2017 minden-
ki számára 
i n g y e n e s e n 
hozzáférhető!

szerkesztőség



6

2017. május

A városüzemeltetés munkálatai

További hét buszmegálló újulhat meg idén
2016 egyik fejlesztése volt, hogy 

összesen nyolc darab buszváró 
megújult Fonyód város területén. 
Fonyódligeten és Bélatelepen is 
több ilyen létesítmény került ki-
alakításra. Olyan praktikus dol-
gokkal találkozhatnak ezekben a 
megállókban az utazók, mint fo-

Áprilisban több olyan munkafo-
lyamat is kezdetét vette, amelyek 
már a nyár előhírnökei. Fűnyírás, 
locsolás, virágágyások szépítése, 
túraútvonalak rendbetételére for-
dított frekventált figyelem. A má-
jus közepén megnyíló Kripta vil-
la környékén is folyamatos a mun-
kavégzés.

Alig vagyunk túl a tavasz felén, 
de folyamatosan kell locsolnunk a 
virágágyásokat, mert a borús idő-
járás ellenére nagy a szárazság. 
Emellett a fűnyírók is folyamatosan 
üzemelnek, hiszen a vegetáció be-
indult, az új traktornak köszönhető-
en a munkavégzés gyorsabban ha-
lad. A túraútvonalakra nagyobb fi -
gyelmet fektetünk, így a padokat, 
hulladékgyűjtőket felújítottuk, a 
bicikli út hibás szakaszainak kija-
vítására is kellett, kell koncentrál-
nunk. Rendkívül sok javítási mun-

nyódi térkép, városi nevezetessé-
gekről nagy felbontású fotók és 
hirdetési felület, amelyben példá-
ul programajánlatok láthatóak. 

Az egységes arculatban kialakí-
tott építmények új, emblematikus 
részét képezik a városnak, melyek 
kulturált körülményeket biztosíta-

nak az utasok-
nak. A pozitív 
visszajelzések 
is megerősí-
tették a várost 
abban, hogy a 
fejlesztéseket 
folytatni kell, 
így 2017-ben 
közel 8 millió 
forint áll ren-

delkezésre további modernizá-
lásra. Olyan területeken mehet-
nek végbe a rekonstrukciós mun-
kák, ahol egyéb fejlesztés miatt 
később nem kell már ezekhez az 
építményekhez nyúlni (pl. kerék-
párút fejlesztés).

A tervek szerint a munkálatok 
még tavasszal megkezdődnek és 
a szezonra be is fejeződhetnek. 
Ennek köszönhetően az elkülö-
nített költségvetési keret terhé-
re hat, vagy hét buszváró újulhat 
meg a város belterületén. Az el-
képzelések szerint a teljes folya-
mat 2018. év végére fejeződhet 
be, addigra az összes buszmegál-
ló megszépül Fonyódon. 

       szerkesztőség

kálatot sikerült ebben a hónapban 
is elvégeznünk. Ezen munkák kere-
tein belül elkészült Bélatelepen a 
Balassi utcai, az Árpád parton a Fi-
umei utcai betonárok helyreállítá-
sa. Az aszfaltozási munkálatok el-
készültek a Reviczky, a Sólyom, a 
Harmatos, és a Ritter utcában. A 
Fácános belső fahídjának cseréje 
a kezdetét vette, a játszótéri játé-
kokat átvizsgálták munkatársaink, 
a javításra szoruló eszközöket hely-
reállították. Külön fi gyelmet kaptak 
az oktatási intézményeink játszóte-
rei, eszközei. 

Munkatársaink az egynyári vi-
rágágyások beültetését megkezd-

ték a rendőrség előtti területen. 
Folyamatosan megújulnak majd a 
város virágágyásai. Emellett idén 
még több kandeláberre kerül majd 
futómuskátli, melyek virágtartó-
inak elkészítését és beültetését 
is megkezdték telephelyünkön a 
munkatársaink. Ezeknek a kihelye-
zését is megkezdjük, hamarosan 
ismét virágba borul majd Fonyód. 

A kilátók most már minden hét-
végén nyitva tartanak, a jó időnek 
és a megnövekedett érdeklődés-
nek köszönhetően látogathatók 
szombaton és vasárnap is, 10.00 
– 18.00 óra között. 

    Kristóf Györgyné



7

Fonyódi Hírmondó

Ebédrendelést az étkezést megelőző nap 14:00-ig fogadunk
a 85/560-005, 85/560-006 telefonszámokon vagy a konyha@fonyod.hu címen.

05.15. Hétfő Daragaluska leves.
„A” Mexikói sertésragu párolt rizzsel.

„B” Olasz rakott tészta.

05.16.Kedd Magyaros gombaleves.
„A” Zöldborsófőzelék vagdalt hússal.

„B” Tarhonyás hús káposzta salátával.

05.17.Szerda Brokkoli krémleves.
„A” Búbos hús burgonyapürével, csemege uborka.

„B” Sült csirkecomb kukoricás rizzsel.

05.18. Csütörtök Tejfölös bableves.
„A” Zöldséges csirkemáj rizottó.

„B” Sertéspörkölt galuskával és savanyúsággal.

05.19. Péntek Nyírségi gombócleves
Mákos tészta, alma.

05.22. Hétfő Lebbencsleves.
„A” Finomfőzelék pirított apró hússal.

„B” Gombapaprikás szarvacska tésztával.

05.23.Kedd Zöldbableves.
„A” Rakott burgonya.

„B” Borsos tokány tarhonyával.

05.24.Szerda Húsleves.
„A” Gyümölcsmártás főtt hússal és pirított darával.

„B” Vadas mártás főtt hússal és makarónival.

05.25.Csütörtök Zöldségleves.
„A” Tejszínes pulykaragú párolt rizzsel.

„B” Székelykáposzta.

05.26. Péntek Francia hagymaleves.
Bolognai spagetti.

05.29. Hétfő Legényfogó leves.
„A” Mogyorókrémes mini gombóc.

„B” Spenótos gnocchi.

05.30. Kedd Burgonyaleves.
„A” Tökfőzelék pörkölttel.

„B” Bácskai rizses hús savanyúsággal.

05.31.Szerda Karalábéleves.
„A” Mustáros csirkemell francia rakott burgonyával.

„B” Pirított gombás szelet párolt rizzsel.

06.01. Csütörtök Csontleves fi nommetélttel.
„A” Rakott kelkáposzta.

„B” Paradicsomos húsgombóc tört butgonyával.

06.02. Péntek Babgulyásleves.
Sajtos-tejfölös spagetti.

06.06.Kedd Karfi ol leves.
„A” Sertéspaprikás bulgurral.

„B” Hentes tokány párolt rizzsel.

06.07.Szerda Gyümölcsleves
„A” Rántott hal rizzsel és tartármártással.

„B” Cigánypecsenye petrezselymes burgonyával.

06.08.Csütörtök Tarhonyaleves.
„A” Sárgaborsó főzelék sertéspörkölttel.

„B” Rakott zöldbab.

06.09.Péntek Májgaluska leves.
Lasagne.

Fonyód Konyha Kft. menüajánlata:

750 Ft

A Szociális Központ hírei
A Szociális Központ idősei idén is 

nagy örömmel várták a tavaszt, en-
nek jeléül saját kezűleg készített ta-
vaszi dekorációval díszítették fel az 
intézmény falait, ami így már minden 
ellátott  és dolgozó számára meg-
idézi a tavaszi hangu-
latot. A húsvéti ünne-
pekre gondolván több 
tojásfát is készítet-
tek. Az intézményben 
töltött idő tehát krea-
tív készülődéssel telt 
az utóbbi időben, pi-
henésképpen pedig 
időseink a kora nyári-
as napsütést élvezik 
az épület előtt elhe-
lyezett padokon ülve. 

Gyakori, hogy kártya- és szójátékok-
kal ütik el az időt, illetve minden al-
kalommal nagyon várják a fagyis au-
tót, hogy ebéd után egy kis édesség-
gel hűthessék le magukat. 

A húsvétot természetesen időseink 

is fi nom sonka, tojás és kalács elfo-
gyasztásával ünnepelték, férfi  ellátot-
taink pedig locsolással örvendeztet-
ték meg nem csak hölgy társaikat, de 
az intézmény dolgozóit is. Az ünne-
pek után az intézmény udvarának vi-

rágosítása zajlott, és 
a munkálatokban idő-
seink is nagy öröm-
mel vettek részt.

Hamarosan egy 
közös kirándulás ke-
retében igyekszünk 
kihasználni a tavaszi 
időjárás nyújtotta le-
hetőségeket, ennek 
tervezése, szervezé-
se már folyamatban 
van.
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Munkavállalókat keresünk a nyári szezonra az alábbi munkakörökben:
• parkoló jegyszedő: június 1. - augusztus 31. között CSAK szerdai és szombati napokra a fonyódi
    Piactéri parkolóhoz
• strandpénztáros: június 1. - augusztus 31. között a Panoráma (Sándortelepi) strand pénztárához

Érdeklődni és jelentkezni a Városüzemeltetés telephelyén (Fonyód, Vágóhíd u. 17.)
lehet személyesen, fényképes önéletrajzzal. Információ: 85/560-287 

    Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Április 21-én, 27. alkalommal 
került megrendezésre az évadnyi-
tó hajóindítás, a Fonyód és Bada-
csonytomaj közötti hajóidény hi-
vatalos megnyitója. A Fonyódi 
Betyárok Néptáncegyesület és a 
Fonyódi Császár-Huszár Hagyo-
mányőrzők bemutatójával, testet-
lelket melengető fogadással várta 
a badacsonyi delegációt a fonyódi 
küldöttség. A hajón Kollár József, 
a Balatoni Hajózási Zrt. vezér-
igazgatója köszöntötte a fedélze-
ten lévőket. A balatoni települé-
sek összefogásának fontosságá-
ról beszélt. Beszámolt a nagypén-
tekkel hivatalosan is elinduló ba-
latoni hajózási szezonról, amely a 
BAHART flottájának újabb bővülé-
sével és annak megünneplésével 
vette kezdetét Siófokon. Hidvégi 
József Fonyód polgármestere ki-
emelte az egész éves turisztikai 
programok jelentőségét, a téli Ba-
laton látogatottságának fellendí-
tését és a továbbiakban is jól mű-
ködő kapcsolat jelentőségét. A 

Évadnyitó Hajóindítás

két település közötti vízi útvonal 
az egyik legnagyobb utasforga-
lommal bír a Balatonon. A tavat, a 
tó áldozataira emlékezve ez alka-
lommal is megkoszorúzták a kül-
döttségek. Badacsonyba érve szí-
vélyes vendéglátásnak voltak ré-
szesei a hajón utazók. Krisztin L. 
László, Badacsonytomaj polgár-
mestere köszöntötte a meghívot-
takat. Badacsony is igyekszik en-

nek eleget téve egész évben prog-
ramokkal kecsegtetni a turistákat. 
Az évadnyitó rendezvény résztve-
vőit interaktív játékokkal szóra-
koztatták a szervezők. A hajó-
zási idény hivatalos megnyitása 
most is alkalmat teremtett az el-
következendő turisztikai szezon, 
a programok és a jövőbeli baráti 
összejövetelek megbeszélésére.

      szerkesztőség 
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Így fogalmaz Márk evangéliumá-
nak hatodik fejezetében arról, mi-
kor Jézus urunk meglátta a hatal-
mas tömeget az első kenyérsza-
porítás előtt. Amiket pedig ezután 
tett, azok az isteni irgalmasságnak 
tagadhatatlan megnyilvánulásai. És 
amit ott Ő látott, azt látja ma is na-
gyon sok pap, püspök és a lelkekért 

„…és megesett rajtuk a szíve, mert olyanok
voltak, mint a pásztor nélküli juhok,”

munkálkodó ember, kiket az Isten 
munkatársnak hív, akik ma is érzik: 
„Az aratnivaló sok, de a munkás ke-
vés” (Mt 9,37).

Talán ez a gondolat járta át Var-
ga László atyát is, akit 2017. május 
13-án 11 órakor szenteltek püspök-
ké a kaposvári székesegyházban, 
miután Ferenc pápa őt választotta 
Balás Béla utódjául, aki betegsége 
miatt kérte nyugdíjazását a Szent-
széktől. Balás Béla 1993-tól volt a 
Kaposvári Egyházmegye püspöke, 
de számos egyéb feladattal is el-
látta őt a Mindenható eddigi életút-
ján. És feladatokban utóda sem ma-
radt el tőle: káplán volt Várpalotán, 
plébános Somogysámsonban, vala-
mint a kaposvári Szent Imre temp-
lomban, volt kollégiumi igazgató és 
általános helynök is. De mindezek-
nél sokkal fontosabb az, hogy mi-
lyen lelkülettel áll hozzá Laci atya 
az előtte álló új feladathoz, mely-

ben egy egész egyházmegyét kell 
az Istenhez vezetnie Krisztus Urunk 
keresztje alatt. E feladatban erőt 
meríthet a hívek imáiból, azok fo-
hászaiból, kiknek az életében már 
eddig is közvetítette az evangéliu-
mot, valamint a napi szentségimá-
dásokból, melyek jelentőségéről 
így nyilatkozott a Magyar Kurírnak: 
„Az életem olyan lett, mint egy for-
rás mellé ültetett fa, amely megter-
mi azt a gyümölcsöt, amelyre a kö-
zösségnek éppen szüksége van.”

Egyházmegyénknek nagyon 
nagy szüksége lesz ezekre a gyü-
mölcsökre, ezért kérjük a Teremtő 
Atyaistent, hogy áldja meg püspök 
úr munkáját, mellyel minket hoz-
zá igyekszik terelni. Balás Béla fő-
pásztorunknak pedig Isten kegyel-
mében gazdag éveket kívánunk, és 
kérjük, hogy ne szűnjön meg értünk 
imádkozni.

       Kovács Balázs
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FONYÓDI
PROGRAMOK

Május 19-től június 16-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Május 19. Péntek

17 óra

Május 20. Szombat
17 óra

Május 23. Kedd
18 óra

Május 26. Péntek
18 óra

Május 27. Szombat
14 óra

Május 28. Vasárnap
10 óra

Május 30. Kedd 
17 óra

Május 30. Kedd 
18 óra

Június 2. Péntek
16.30 óra

Június 2. Péntek
18 óra

Június 10. Szombat
17 óra

Június 16. Péntek
18 óra

Június 3. Szombat 

Május 20 – 21.
Szombat, Vasárnap

10 óra

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

„Hadd szóljon!” - Az Alapfokú Művészeti Iskola 
hangversenye

Ökumenikus Kulturális Est: Mód Miklós r. katolikus plébános - 
Emberség az embertelenségben (A szovjet munkatáborok nehéz évei.)

Egyed Emese festőművész
kiállításának megnyitója  

Koszorúcska

Sas József közönségtalálkozó

Városi gyermeknap és polgárrá fogadás

Bandérium Napja, Hagyományőrző Találkozó és 
Csatabemutató

Fülemülék Éjszakája

Nemzeti Összetartozás Napja

Madarassy István szobrász, ötvös
kiállítás megnyitója

Dunai Tamás: „Szavakat fúvok” című est
és közönségtalálkozó

III. BÚI Triatlon Sprint és Utánpótlás
Ranglistaverseny 

Sárközi Norbert klarinétművész és Ludmány János 
zongoraművész előadása

Országos Feng Shui és Ezoterikus Találkozó

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.);
Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.); Kikötő; Kripta villa; Mátyás Király Gimnázium (Hunyadi J. u. 4.);
Testvérvárosi park; Városi Kulturális Központ (Ady Endre u. 17.); Vigadó tér 

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Mátyás Király
Gimnázium

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Több helyszínen

Vigadó tér

Kossuth erdő

Múzeum

Múzeum

Múzeum

Testvérvárosi park
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Katolikus miserend

péntek 18:30 óra Plébániatemplom 
 csak első pénteken 
szombat 18:30 óra Plébániatemplom
vasárnap
 8:00 óra Szent István Kápolna
 9:15 óra Ligeti Kápolna
 11:00 óra Plébániatemplom
 11:45 óra Szent Anna
    Kápolna
 18:30 óra Plébániatemplom

gyermekmisék:
június 10.

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

2017. május 21. vasárnap 9:30 istentisztelet
2017. június 4. Pünkösd vasárnap 9:30 ünnepi 
úrvacsorás istentisztelet
2017. június18. vasárnap 9:30 istentisztelet a 
protestáns templomban (József u. 21.)

A házi bibliaórák szeptemberig szünetelnek.

Ökumenikus Kulturális Estek a
Fonyódi Múzeumban

Május 30-án, kedden  17 órakor
Előadó:  Mód Miklós r. katolikus plébános 

Emberség az embertelenségben
(A szovjet munkatáborok nehéz évei.)

Református Istentiszteletek
rendje

Május 19-20 Szeretethíd Református Önkén-
tes Napok 
Június 4-én Pünkösdi úrvacsorás családi is-
tentisztelet 11 órától
Június 5-én pünkösd másnapi istentisztelet, 
majd utána Gyülekezeti Lakoma a Bélatelepi 
strandon (eső esetén más helyszínen)
Június 11-én hittanos évzáró istentisztelet
Augusztus 7-13 Ökumenikus napközis hitta-
nos tábor a Múzeumban
Istentiszteleteinket 11.00 -tól tartjuk. 

Minden hónap első vasárnapja családi istentisz-
telet

Minden hónap utolsó vasárnapja úrvacsoraosztás

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Mátyás Király
Gimnázium

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Több helyszínen

Kossuth erdő

Testvérvárosi park

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt, kedves 
családját, barátait és ismerőseit

2017. május 20-21-én
(szombat-vasárnap) a

FONYóDI  XIV. ORSZÁGOS  FENG 
SHUI  ÉS  EZOTERIKUS

TALÁLKOZóRA
(FONYÓD, ADY E. U. 17.
KULTURÁLIS KÖZPONT)

A  rendezvényt  megnyitja
DR. FAUSZT  TERÉZIA

főorvos, feng shui  oktató

Köszöntőt mond
HIDVÉGI  JóZSEF

polgármester

Díszvendég
SZILVÁSY  JUDIT

Az Első Magyar Feng Shui Centrum 
vezetője 

A rendezvény a Természetgyógyász 
Szövetség támogatásával, 
DR. TARACZKÖZI  ISTVÁN

védnökségével jött létre

Május 20.
10.00  MEGNYITó, KÖSZÖNTŐ
10.30  Szilvásy Judit: Minek nekem 
feng shui?
11.00  dr. Taraczközi István: Az elhí-
zás járvány.     
11.30  Hóka Ildikó: Otthoni praktikák                                                                                                                                          
12.00 Elek Ildikó: Az egészség,  mint az 
egység és a harmónia szinonímája
12.30 Vörös Gábor: CSUNG JÜAN 
CSIKUNG bemutató

EBÉDSZÜNET                              
14.00 Felber Gabriella: Isteni hangunk 
megtalálása 
14.30 dr. Simon László: Az élő víz tit-
kai.  
15.00 dr. Deli Balogh Ildikó: Gyógyfü-
vek a családteremtéshez                                                               
15.30  KÖVI SZABOLCS MEDITÁCIóS 
KONCERT

KÁVÉSZÜNET 
17.00 Gróza József: Wiwe, szívből 
jövő üzenet
17.30 dr. Miskó József: Az őssejt 
therápia.
18.00 Szilárd László: Virágút
19.00 VERESS ÁBEL ZONGORAKON-
CERTJE
Ebéd: 900.- Ft/fő  
Szállás: 3500-4000 Ft/fő  Tel: 70-
6228803, 30-9587617
Ebéd és asztal foglalását kérem jelez-
ze a 06-30-9571 526 telefonon, vagy  
fengshuigaleria@t-online.hu  e-mail-en

ELŐADÁSOK
Május 21.

9.00 dr. Szabó Gabriella: Természet-
gyógyászat a háziorvosi praxisban.
9.30 Papp Zsolt: Géniuszok és a feng 
shui.
10.00 Erdélyi Lili Ada: Önismeret, pár-
kapcsolat.                                      
10.30 dr. Megyeri Valéria: Termékeny-
ségvédelem.
11.00 Juhász Márta: Szerelemtérkép-
beteljesülés a kapcsolatokban.
11.30  ENRICO (Marosfalvi Imre): „LE-
BEGÉS”
           IMPROVIZÁCIóS KONCERT

EBÉDSZÜNET  
13.30 Pállay-Kovács Szilvia: Kristály-
szülőnek lenni.
14.00 dr. Fauszt Terézia: Harmóniate-
remtés, feng shui. 
14.30 dr. Geréb Ágnes: Feng shui és 
ezotéria a szülőszobán és otthon.
15.00 dr. Gelléri Julianna: Másfajta 
utak a gyógyításban.
15.30 FONYóDI  TÁRSASTÁNC BEMU-
TATó

BÜFÉ,  TERMÉKBEMUTATó ÉS
VÁSÁR, SZOLGÁLTATÁSOK

(aurafotózás, jóslás, számmisztika, ál-
lapotfelmérések, ingyenes masszázs, 
grafológia, grafo-pszicho-morbo ana-

lízis, stb.)

A BELÉPÉS DÍJTALAN!
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Kormi négy hónap után tért haza…
2016 decemberének utolsó nap-

ján szökött el otthonából az a ku-
tyus, amely most, négyhónapnyi bo-
lyongás és távollét után végre haza-
tért. Egy fonyódi telep szolgált ideig-
lenes otthonául. Az ott dolgozók és a 
szomszédban lakók látták el a kóbor 
ebet friss vízzel és élelemmel. A ku-
tya szemmel láthatóan fiatal, melyhez 
barátságos, ragaszkodó 
jellem társul.

A Fonyód Média mun-
katársa, Szárnyasi Ottó 
rakta fel bejegyzésként 
a facebook-ra fényképek-
kel társítva, bízva abban, 
hogy jelentkezik érte va-
laki, és nem kell menhely-

re kerülnie. Április 30-án két fiatal, fo-
nyódi hölgy, Tóth Lilla és Kormos Kit-
ti érkezett a kutyushoz. Egy mikrochip 
leolvasó segítségével megállapítot-
ták, hogy van chip a kutyában, így te-
lefonos segítséget kérve, hamar kide-
rült, hogy Lengyeltótiban van az állat 
gazdája. 

A lányok autóval még aznap dél-
után hazaszállították a 
Kormi nevet viselő ebet.

Ezúttal is beigazo-
lódott, hogy pozitív és 
nagyon fontos dolog a 
mikrochip beültetése, 
hiszen anélkül lehet, 
hogy soha nem került 
volna haza Kormi kutya. 

Így azonban a közösségi média, a la-
kossági összefogás, jó szándékú fi-
atalok és az önzetlen segítség ered-
ményre vezetett és hazakerült egy 
olyan kedvenc, akinek az előkerülé-
sére talán már nem is számítottak 
otthon. Tanulságként pedig azt szűr-
hetjük le, ha valaki kóbor kutyát talál, 
akkor célszerű mihamarabb chip le-
olvasót alkalmazni, vagy olyan segít-
ségét kérni, aki rendelkezik ilyennel, 
hiszen felgyorsulhat a kutya gazdá-
jának megtalálása.  

Ezúton szeretnénk megköszönni 
a több mint száz facebook megosz-
tást, a segítő szándékot és az össze-
tartást.

           szerkesztőség

A III. IBCC versenye minden eddi-
gi várakozást felülmúlt már a kez-
déskor, hiszen 15 nemzet 127 csa-
pata kezdte meg a horgászatot egy-
szerre a Balaton különböző hor-
gászhelyein az ünnepélyes ceremó-
niát, horgászhely-húzást követően.

A legfontosabb pillanatokról
A szombat déli kezdést hamaro-

san már az első hal kifogása kö-
vette, így a Marshalok hamar meg-
kezdték feladatukat. Az első mér-
legelhető fogás Fonyódon történt, 
ahol tavaly nyert a Sportcarp csapa-
ta. Idén a címvédők Fonyódligetre, 
az Árpád partra kerültek.

Szerencsére a 20 kg fölötti halak-
ban nem volt hiány a verseny alatt: 
egész pontosan egy 20,10 kg súlyú 
tükörpontyot, a Tropic Liberec Team 
már a 2. nap hajnalán kifogott – ek-
korra már 9 szektorban volt mérle-
gelhető hal.

A harmadik nap már egyre több 
csapat számára volt sikeres, hiszen 
délre már több, mint 70 csapatnál 
mérlegeltek. 

Már a 4. napon meghaladta az 
összfogás a 4 tonnát, mely még in-

Fonyód idén is meghatározó helyszíne volt a III. 
IBCC-nek

kább meghozta a versenykedvet, 
100 csapatnál mérlegeltek már a 
mashalok! 

Az 5. napra meghaladta az 
összfogás a 6 tonnát és egyre cso-
dásabb halakat fogtak versenyző 
csapatok.

A 6. nap folyamatos mérlege-
léssel telt, így nem is csoda, hogy 
sikerült átlépni a vágyott 10 ton-
nás összfogást is! Az utolsó haj-
rában kifogták a legnagyobb ha-
lat: a Black Bass/Starbaits csapa-
ta Fonyódligeten az Árpád parti sé-
tányon, a verseny 91. számú hor-
gászhelyén kifogta a III. IBCC leg-
nagyobb halát, 
melynek súlya 
26.05 kg volt, 
ez az IBCC tör-
ténetének leg-
nagyobbja is!

A verseny 
utolsó hajrájá-
ban mindenki 
próbálta még 
a legtöbbet ki-
hozni csapatá-
ból, hiszen az 

utolsó pillanatig csak sejthető volt, 
ki hová is kerül a ranglistán!

A dobogó helyei is az utolsó mér-
legeléssel módosultak és az utolsó 
24 óra sokak helyezését változtatta 
meg.

Minden csapat győzött, 125 csa-
pat fejezte be hivatalosan a ver-
senyt, mely remek eredmény!

Végeredmény: 
I. Pontycentrum 644.54 kg
II. Black Carp Team 557.59 kg
III.Mokosák - Mikbaits SK 545.62 kg
LEGNAGYOBB HAL – Black Bass 

/ Starbaits Team 26.05kg
       forrás:ibcc.hu

A legnagyobb halat Fonyódligeten fogták
fotó: IBCC
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LIONS hírek

Mint már az előző számban ír-
tam, hogy a LIONS mozgalom a 
100 éves évforduló megünneplé-
sére készül 2017-ben. A Világszö-
vetség felkérte a klubokat, hogy 
a jubileum alkalmából lakóhelyei-
ken a települést gazdagító progra-
mot csináljanak.

Mi arra gondoltunk, hogy a va-
kok és gyengénlátók tájékozódá-
sát segítő, Fonyód város jelleg-
zetes épületeit ábrázoló közté-

ri bronz városmakettet csinálta-
tunk, hiszen a LIONS a látás vé-
delme érdekében jött létre.

Áprilisi gyűlésünknek ez volt a 
fő témája, melyen Hidvégi József 
polgármester jelenlétével meg-
tisztelt bennünket. Ennek a pro-
jektnek a hozzávetőleges beke-
rülési értéke három millió forint 
lesz. Klubunk 500.000.-Ft önrészt 
vállal. Pályázatot adtunk be Fo-
nyód Város Önkormányzatához a 
civil szervezetek támogatása ke-
retében járuljon hozzá a költsé-
gekhez.

Ezúton fordulunk Fonyód város 
lakosságához, vállalataihoz, vál-
lalkozásaihoz, lokálpatriótákhoz, 
hogy támogassák anyagi lehető-
ségeikhez képest a makett meg-
valósulását. Ez egyben turiszti-
kai látványosság is és a település 

népszerűsítését is szolgálja.
Azok a támogatók, akik ötven-

ezer forintnál nagyobb össze-
gű támogatást adnak, azoknak a 
neve felkerül a talapzatra.

A gyereknapra egy nagyon ér-
dekes dologgal készülünk. Remél-
jük, hogy sikert arat a gyerekek 
körében.

Kérelem is volt. Egy tanulónak  
étkezési díj hátraléka van kérik, 
hogy segítsük rendezni. Megsza-
vaztuk.

Szeretnénk kérni, aki még nem 
rendelkezett adója 1%-áról, azok-
nak megköszönjük, ha klubunk 
munkáját támogatja.

Adószámunk:
Fonyódi LIONS Club

18767287-1-14
    Fábián Lászlóné  

www.fonyodilions.hu

Tavaszi Néptánc Fesztivál
A Fonyódi Betyárok Néptánc Egye-

sület harmadik alkalommal rendez-
te meg az immár hagyománnyá vált 
Tavaszi Néptánc Fesztiválját. A tán-
cos lábúak estéjére április elsején 
került sor a gimnázium aulájában. 
Rendezvényünk célja a magyar nép-
tánc és népi kultúra irán-
ti fi gyelem felkeltése, a 
néptánc népszerűsítése, 
az éves munkánk bemu-
tatása. Fontosnak tartjuk, 
hogy az érdeklődők a tán-
cainkon keresztül ismer-
jék meg hagyományain-
kat, és ezek az élmények 
generációkon át tovább-
öröklődjenek.

A rendezvényt Hidvégi József, Fo-
nyód város polgármestere nyitot-
ta meg. Majd Lehel László, egye-
sületünk elnöke fejezte ki köszöne-
tét, elismerését művészeti vezetőnk 
(Balázsné Pomezanszky Judit), ok-
tatónk (Sinkovics Zoltán) és tánco-
saink éves munkájáért, valamint az 
egyesület működésében résztvevő 

szülők és szponzorok segítségéért.
A műsort a fonyódi óvodások nép-

táncosai kezdték. A fellépők között 
szerepeltek a Palonai Magyar Bálint 
Általános Iskola 4. osztályos tanu-
lói, ők rábaközi, Sinkovics Zoltán és 
táncpartnere szászcsávási cigány-

táncot mutattak be. A lelkes anyu-
kákból és pedagógusokból álló ama-
tőr csoport is nagy sikert aratott so-
mogyi üveges és ugrós táncával. Ifjú 
csapatunk, a Fonyódi cseperedők, 
ez alkalommal állt először színpad-
ra széki tánccal. Nagy „betyárjaink” 
az évek során tanult táncokból szí-
nes összeállítást adtak elő. Mindeh-
hez a talpalávalót a Bojtár népi zene-

kar szolgáltatta Vizeli József vezeté-
sével. A táncok közt népzenével és 
népdalokkal szórakoztatták a közön-
séget.

Ezzel még nem ért véget az est, hi-
szen Zoli bácsi fergeteges táncházra 
invitálta a jelenlévőket. Aki megéhe-

zett a nagy táncban, meg-
szomjazott a gyors ütem 
miatt, annak lehetősége 
volt megkóstolni a szülők 
batyus fi nomságait, a piz-
zát és az üdítőket.

A rendezvényen befolyt 
adományokból egyesüle-
tünk ruhatárát szeretnénk 
bővíteni.

Ezúton is szeretnénk megköszön-
ni mindazoknak, akik a program lebo-
nyolításában segítséget nyújtottak, 
valamint szponzorainknak. Támoga-
tóink voltak  Fonyód Város Önkor-
mányzata, Egészségügyi Nonprofi t 
Kft. Fonyód, Lions Club Fonyód, Fá-
bián Lászlóné és Kardos János.

 Győriné Welsch Marianna,
 Szalai Krisztina Katalin
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A Kenguru Nemzetközi Matema-
tikaverseny iskolai eredményei 

Sokan élünk Budapes-
ten és környékén, akik 
Fonyódon érettségiz-
tünk, és itt is megtalál-
tuk egymást.

Egyesületünkből tizen-
négyen vagyunk tagjai a 
Somogyiak Baráti Körének, akik 
szintén  célul tűzték ki, hogy meg-
őrizzék és ápolják szülőföldjükkel, 
a varázslatos  Somogyországhoz 
való kapcsolatukat. 

Sok közös programot szervez-
tünk már és szervezünk folyama-
tosan. A legemlékezetesebb so-
mogyi látogatásaink: Gyugy, Ba-
latonszárszó, Fonyód, Kapos-
vár, Buzsák hagyományőrző nap-
jai. Lengyeltótival szoros és ben-
sőséges kapcsolatban van mind-
két egyesület, legutóbb a telepü-
lés 900 éves fennállásának ün-
nepségsorozatán, ezen belül a 
képeslapkiállítás megnyitóján is 
részt vettünk.

A napokban Vácra kirándul-

A XIII. Megyei Négykezes 
Zongora találkozón Turóczy 
Henrietta és Rákóczi Gréta Vi-
rág  Arany minősítést ért el. A 
felkészító tanár Takácsné Baja 
Erika volt.

A zeneiskola
sikere

A fonyódi öregdiákok és a Somogyiak
tunk, ahol a sok csodá-
latos látnivalóval alig 
győztünk betelni. Szá-
munkra nagy öröm és 
jó érzés, hogy  a város-
néző sétákon, 
m ú z e u m l á -

togatásokon, különbö-
ző programokon gyak-
ran találkozhatunk egy-
mással, ahová Fonyód-
ról, Balatonberényből, 
Balatonlelléről is el-
jönnek a volt fonyódi 

jó érzés, hogy  a város-

Idén is szép számmal vettek részt a Bacsák György Szakgimnázium és 
Szakközépiskola tanulói a Kenguru Nemzetközi Matematikaversenyen.

Tagintézményünk diákjainak eredményei:
Megyei
helyezés:    Név:    Felkészítő tanár:
9. évfolyam:    
8    Paska Réka    Balázs Ottó
18    Vajandt Milán    Balázs Ottó
35    Farkas Kitti    Balázs Ottó
37    Kalányos Regina   Balázs Ottó
10. évfolyam:    
3    Bogdán Réka Karolina   Balázs Ottó
10    Menashe Dániel   Balázs Ottó
13    Bozsó Barbara    Balázs Ottó
25   Raffael Rikárdó  Balázs Ottó
27    Kiss Martin Ottó   Balázs Ottó
27    Szenyéri Patrik   Balázs Ottó
32    Szabó Bálint    Balázs Ottó
34    Gréczi Gergő    Balázs Ottó
11. évfolyam:    
11    Tóth Patrik   Cseréné Ferkel Bernadett
12    Rácz Luca   Cseréné Ferkel Bernadett
13    Schváb Noémi   Cseréné Ferkel Bernadett
28    Molnár Patrik   Cseréné Ferkel Bernadett
35    Palcsó Patrik   Cseréné Ferkel Bernadett
12. évfolyam:    
10    Kristóf Dániel   Cseréné Ferkel Bernadett
12    Korcsmáros Milán  Cseréné Ferkel Bernadett
17    Skrinyár Fanni   Cseréné Ferkel Bernadett

 Tanulóinknak és felkészítő tanáraiknak egyaránt szívből gratulálunk
az elért eredményekhez!

gimnazisták. Az összetartozás-
ra nagy szükség van, nem csak a 
család, hanem a kisebb-nagyobb 
közösségek szintjén is.

  Németh Julianna
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A Fonyód vetélkedő már hagyo-
mány a Palonai Magyar Bálint Ál-
talános Iskolában. A gyerekek he-
tekkel előtte megkezdik a készü-
lődést: zászlót varrunk, menet-
levelet gyártunk, csatakiáltást 
írunk. Amellett, hogy sok hasznos 
és érdekes információval gazda-
godhatunk, jó csapatépítő prog-
ram, hiszen megtanuljuk, hogyan 
kell együtt dolgozni.

Az idei vetélkedőn is nagyon 
jól éreztük magunkat. A viszony-
lag hosszú utat bejárva nem kel-
lett küzdenünk esővel, széllel, így 
garantált volt a szórakozás. Az ál-
lomásokon tanáraink mosolyog-
va vártak játékos és néha cseppet 
sem egyszerű feladataikkal. 

A legjobban szereplő csapatok 
örömmel vették át megérdemelt 
jutalmukat.

      Havriló Eszter

3-4. osztály
1. Fonyódi pávák
2. Fonyódi gyerekek
3. Kommandós osztag

5-6. osztály
1. Színezők
2. Úttörők
3. Unikornisok

7-8. osztály
1. Fonyódi mormoták
2. Ripka bácsi fái
3. Szaracénok

2017. április 28-án iskolánk két 
osztálya, a 7. a és a 8. b a fonyódi 
bíróságon járt, a Nyitott Bíróság 
Programon vettünk részt. 

Minket Dr. Bejczi Arnold, a Fo-
nyódi Járásbíróság elnöke veze-
tett végig az épületen. Megnéztük 
a tárgyalótermeket, az irodákat, a 
cellákat és azt a helyiséget, ahol 
a vádlottak beszélhetnek a csa-
ládtagjaikkal. Megismerkedtünk a 
bíróságon dolgozó emberek mun-
kájával, a bírók átlagos heti prog-
ramjával, megtudtuk, hogy hány 
ügyön dolgozik egy bíró egyszer-
re, milyen ügyeket tárgyalnak Fo-
nyódon, és még sok érdekes infor-
mációval gazdagodtunk.

A program második részében 

A Magyar Költészet Napja al-
kalmából városszerte zajlottak a 
megemlékezés és a hagyomány-
ápolás jegyében programok.

Hétfőn reggel a Mátyás Király 
Gimnázium diákjai színpadi mű-
sorral, versmondással emlékez-
tek meg a költészet napjáról, amit 
József Attila születésnapján, áp-
rilis 11-én ünnepelünk 1964 óta. 
Kedden városszerte megemlé-
keztek a jeles napról. Reggel a 
Dísz téren több száz résztvevő-
vel – „bacsákos” és gimis diá-
kok, tanárok együtt szavalták a 

Fonyód vetélkedőNyitott Bíróság Program
visszatértünk a legnagyobb tár-
gyalóterembe, ahol tárgyaláso-
kat játszhattunk el. Két különbö-
ző perben vehettünk részt, egy 
polgári és egy büntetőperben. Ta-
lárba öltözhettünk, felvethettük a 
panaszunkat, mint felperes, véde-
kezhettünk, mint alperes, tanús-
kodhattunk. Védhettük ügyfelün-
ket, mint egy igazi ügyvéd.  Be-
szélhettünk tárgyi, helyszíni bizo-
nyítékokról, akár egy ügyész. Íté-
letet hozhattunk bíróként, ülnök-
ként.

Nagyon élveztük a progra-
mot, szívesen visszamennénk, 
de semmiképpen sem a vádlot-
tak padjára.                                                                                                                
  Csonták Kornélia

Toldi egy részletét, Arany János 
előtt is tisztelegve ezzel – meg-
valósult egy flashmob, amely a ta-
valyi szakiskolások együttszava-
lásának ötletén alapult, ami idén 
már egy közös ünneppé, ünnep-
léssé nőtte ki magát. 

A Múzeumban a költészet nap-
ja alkalmából valamennyi általá-
nos iskolás osztály számára tar-
tottak itt interaktív programokat. 
A múzeumlátogatáson alsósok és 
felsősök szavaltak ismert versiké-
ket, mondókákat, verseket. 

        szerkesztőség

Flashmob és interaktív programok
a költészet napján
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Tanulmányi kirándulás: Dél–Anglia
Iskolánk felső tagozatos tanu-

lói április végén egy nyolc napos 
tanulmányi kiránduláson vettek 
részt, ahol megtekinthették Lon-
don eddig még nem látott neve-
zetességeit és Dél-Anglia szép-
ségeit.

Első megállónk Belgiumban, 
Bruges-ben egy középkori han-
gulatú kisvárosban volt, melyet 
észak Velencéjének is neveznek. 

Rövid városnézésünk során 
megcsodáltuk a nevezetessége-
ket és kipróbáltuk a híres epres-
tejszínes gofrijukat. Az éjszakát 
Franciaországban Dunkeque-
ben töltöttük.

Másnap reggel átkeltünk 
komphajóval Calais-ből Dover-
be és a nap hátralevő részét 
Londonban töltöttük. A termé-
szet, tudomány és művészet „ra-
jongók” megnézték a Science 
Museum-ot és a Hyde Park ér-
dekességeit, a foci szerelmesei 
pedig a Chelsea Arénába láto-
gattak.

Szerdán ismét London. Sétál-
hattunk a Tower Bridge üveghíd-
jain, megnéztük a gépház műkö-
dését, gyönyörködtünk a fantasz-
tikus panorámában majd a Temze 
déli parjának nevezetességeiben.

Csütörtökön ismét vidékre 
utaztunk a longleat-i kastély-
hoz. Itt részt vettünk egy bu-
szos szafari-túrán, majd a kas-
tély épületének megtekintése 
után a szabadidő parkban töl-
töttük el az időt. Utaztunk kis-
vasúton, hajón, etettünk fókákat 
és kikeveredtünk a világ legna-
gyobb sövénylabirintusából.

A következő napon Amesbury 
síkságon egy kis busz segítsé-
gével feljutottunk Stonehenge 

titokzatos kőoszlopaihoz.
 Az időjárást tekintve azt 

gondolhattuk, hogy pólusvál-
tás történt és az É-i sarkra ju-
tottunk. 

Délután Porthsmouth vá-
rosában megmásztuk az HMS 
Victory-t, Nelson admirális 
csatahajóját, ahol bár legyőz-
te Napóleont, életét vesztette. 

Pénteken Anglia legnagyobb 
üdülőhelyére Brightonba men-
tünk. A Sea Life Centre-ben 
megnéztük a tenger élővilágát, 
majd az egykori királyi nyara-
lót, a Royal Pavilont. 

A komp felé vezető úton egy 
páratlan természeti szépség tá-
rult elénk a Seven Sisters szikla-
vonulat és a magas partot őrző 
Belle Tout világítótorony.

Utolsó nap egy gyalogos-met-
rós városnézésben volt részünk 
Párizsban. Láttuk a Diadalívet, 
az Eiffel-tornyot, az Invalidu-
sok dómját és a Notre Dame-
ot. A Montparnasse toronyból 
megcsodálhattuk az egész vá-
rost madártávlatból. Este busz-
ra szálltunk és másnap délután 
kissé (nagyon) fáradtan, de él-
ményekben gazdagon megér-
keztünk Fonyódra.

Reméljük két év múlva ismét
hasonló kalandban lesz részünk!
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Hosszú várakozás és sok havi 
munka után 2017. április 23.-án 
végre pályára léphetett az U9-
es leány szivacskézilabda csa-
patunk.

Balatonkeresztúron kettő 
mérkőzésen volt lehetőségünk 
megmérettetni magunkat, ami a 
várakozásnak és a lámpaláznak 
megfelelően alakult. Nagyon 
büszkék vagyunk a lányokra, hi-
szen minden edzői utasítást be-

Szivacskézilabda hírei
tartottak, és lelkesen játszották 
végig életük első két mérkőzé-
sét.

Reméljük, hogy a május 

21-én megrendezésre kerülő 
balatonszemesi fordulóban már 
nagyobb sikereket könyvelhet el 
csapatunk.

A csapat tagjai:
Csabi Sára, Hilszenráth Alina, 
Hermann Zsuzska, Hosz-
szú Adrien, Váradi Bíborka, 
Vinkler Zorka

Edzők:
Bakos Zita, Csabi Péter
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APRóHIRDETÉSEK
Kiadó lakást, házat keresek Fonyó-
don, Fonyódligeten hosszú távra, jú-
niusi költözéssel. Tel: 06-20/395 
5979

•
Eladó 5 db vörösboros tölgyfa hordó 
(60 – 100 l-ig), 1 db 80 l-es hidrauli-
kus szőlőprés, 1 db 300 l-es szürete-
lőkád. Tel.: 06-30/406-7919

•
Fonyódligeti szezonális büfébe jú-
nius közepétől 6 órás, délutáni mű-
szakba pultos kollégákat keresek tel-
jes ellátással! Lehet 17 év feletti diák 
is! Tel.: 06-20/962-6512

•
Fonyódon, a Hunyadi utcában önálló 
közműbekötéssel ellátott, klímás üz-
let eladó! Tel.: 06-20/971-4342

•
Eladó nagyméretű kutyaól! Tel.: 06-
30/291-3727

•
A Varga-Flexo Kft. munkatársakat ke-
res Lengyeltótiba! Álláslehetősége-
ink:  Beszerző,  Gépésztechnikus/Gé-
pészmérnök, Gyártás előkészítő,  Mű-
szaki ügyintéző, Villamosipari  tech-
nikus/Villamosmérnök. Bővebb infor-

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.

máció: vargaflexo.hu/allas; allas@
vargaflexo.hu

•
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.

•
Gyermekfelügyeletet, bébiszitterke-
dést, korrepetálást vállalok. 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

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

Dolgozókat keresünk nyári munká-
ra fonyódligeti büfékbe! Tel.: 06-
30/512-4456

•
Húszlábas, műanyag vitorlás hajó 
eladó! 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 
feletti  eladót keresünk  a Dísz téri do-
hányboltba, érd. 06-30/6204334

•
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