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Döntött a Képviselő - testület
A május 22-i ülés összefoglalója

Hidvégi József Fonyód város 
polgármestere tájékoztatta a kép-
viselőket, a jelenlévőket és a te-
levízió nézőit az önkormányzat 
pénzügyi helyzetéről a 2017. má-
jus 17-i állapot szerint: 141 mil-
lió forint adóhátraléka van az ön-
kormányzatnak, 165 millió forint 
van a város bankszámláján, ebből 
100 millió forint van lekötve.

A szociális ellátások helyi sza-
bályairól szóló önkormányza-
ti rendelet alkotásáról tárgyaltak 
az ülésen: erre azért volt szükség, 
mert a jogszabály változott, ehhez 
kellett igazítani az önkormányzati 
rendeletet, valamint azért is, mert 
Fonyódon hagyomány, hogy a fo-
nyódi újszülötteket polgárrá fo-
gadja a város, ezt pedig rendelet-
tel szabályozták.

Az önkormányzat vagyoná-
val kapcsolatos tulajdonosi jo-
gok gyakorlásának szabályairól 
szóló rendeletet módosították. A 
módosítás arról szól, hogy a Für-
dő utca, Hangár utca és a Temp-
lom tér önkormányzati tulajdo-
nú területét értékesíteni kívánja 
az önkormányzat, ehhez kellett a 
rendeletet igazítani. 

A közterület-használat, és a he-
lyi közút nem közlekedési célú 
igénybevételének szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet is 
változott: a reklámcélú táblák ki-
helyezésének engedélyeztetése 
a Fonyód Média Nonprofit Kft-től, 
illetve a piac üzemeltetése a Fo-
nyódi Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Nonprofit Zrt-től a 
továbbiakban az önkormányzat 
hatáskörébe került a döntés ér-
telmében. 

A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 
2016/17-es nevelési évben vég-
zett szakmai munkájáról, valamint 
a szakmai program végrehajtásá-
nak értékeléséről szóló előter-

jesztés szerinti határozatot, vala-
mint a 2017/18 nevelési évre vo-
natkozó munkatervét is elfogad-
ták a képviselők. 

Fonyód Város Önkormányzata 
és intézményeinél a Magyar Ál-
lamkincstár által végrehajtott 
szabályszerűségi pénzügyi ellen-
őrzésről készült Ellenőrzési je-
lentés tájékoztatásáról szóló ha-
tározatról is döntöttek a testület 
tagjai és elfogadták azt.

A Kutyás fürdetőhely üzemel-
tetési szabályzatáról szavaztak a 
képviselő – testület tagjai, amely-
nek folyományaként elkerítik a 
megnövelt területet és lesz egy 
jelképes belépődíj is. Ezért kellett 
megalkotni a szabályzatot. Fize-
tőssé tételével pedig jövőre na-
gyobb esély lesz arra, hogy for-
rást nyerjen a város a továbbfej-
lesztésére. 

Elfogadták a Fonyódi Piac és 
Vásár üzemeltetési szabályza-

tát, amit a továbbiakban az önkor-
mányzat üzemeltet. 

A Fonyód, Feketebézsenynél 
lévő országos közútként nem 
használt részének önkormányza-
ti tulajdonba adásáról is dönteni 
kellett. Azzal a feltétellel döntött 
a testület, hogy az út besorolásá-
nak megfelelő minőségben, tel-
jes szélességében történő felújí-
tás után vegye át az önkormány-
zat az út karbantartását és üze-
meltetését. 

A Fonyód, Templom tér 8729/1 
hrsz-ú ingatlan értékesítésre ke-
rült az ülésen hozott döntés értel-
mében.

A Fonyód, József utcában lévő 
7236/2 hrsz-ú, sporttelep ingat-
lan értékesítésére kiírt pályázat 
eredményéről is döntés született 
az ülésen, mely szerint a kiírt pá-
lyázatot érvénytelennek nyilvání-
totta a testület. 

	 	 				szerkesztőség

Tisztelt Lakosság!
Tisztelt Érdeklődök! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Fonyód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2017. június 24-én (szombaton) de. 10.00 órakor a Pol-
gármesteri Hivatal Tanácstermében (8640 Fonyód, Fő u. 19.) Üdülő-
helyi Fórumot tart.

  Minden érdeklődő polgárt tisztelettel várunk!  

      Hidvégi József sk.
      polgármester
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Hosszú időn át a legnépszerűbb té-
mát szolgáltatta városunkban a Jó-
zsef utcai Sportpálya értékesítése és 
a négy csillagos szálloda megépülése.

Számos ember foglalt állást pro és 
kontra, komoly viták kerekedtek a kép-
viselők között is. A 2017. május 24-i 
ülésen aztán jött a váratlan hír, a pá-
lyázó Pelso Sportegyesület visszalé-
pett, ezért a testület eredménytelen-
nek minősítette az értékesítésre kiírt 
pályázatot.

Többen most megmentőként tetsze-
legnek, sikernek könyvelik el, hogy el-
riasztottak egy beruhá-
zót. Azt kevesen gon-
dolták át, nem pusz-
tán annyi történt, hogy 
ez a szálloda nem va-
lósul meg. Legalábbis 
Fonyódon nem…

Valójában sokkal 
több negatív hozadéka 
van ennek, mint azt el-
sőre gondolhatnánk:

• A mostani esetnek 
negatív üzenete van, hi-
szen más beruházó is 
gondolhatja azt, ha ne-
künk nem kell a magán-
tőke, a fejlesztés, akkor 
elviszi oda, ahol szívesen látják. Senki-
nek nem hiányzik a botrány.

• 2 milliárdos befektetés nem való-
sul meg Fonyódon, viszont megvaló-
sulhat máshol, amivel mi versenyhát-
rányba kerülhetünk más települések-
kel szemben. 

• Az új focipályákhoz keresnünk 
kell forrást, hogy meg tudjuk építeni, 
hiszen nem számíthatunk a sportpálya 
eladásából származó bevételre, amely 
kellett volna az önerőhöz.

• Az új sportcsarnok a kijelölt sport-
komplexum koncepciója mentén meg 
fog épülni, ezért idővel	 a	 sport	 a	 Jó-
zsef utcából mindenképpen a piac mö-
götti területekre költözik. Mi lesz a ré-
givel? Mit kezdjünk vele? Erre még sen-
ki nem adott érdemi javaslatot.

• Az új pályákra és csarnokra meg-
nyert TAO pályázataink vannak, ezek 
után nem reális elképzelés az, hogy a 
József	utcait	fejlesszük,	ahol	sem	elég	
parkoló, sem elég terület, sem anyagi 

Amit - az új szállodán kívül - veszítettünk…
forrás nem áll rendelkezésre.

• Ha új pályákat nem is építünk, re-
konstrukcióra nem lesz forrás (mert 
ezek a pénzek arra nem fordíthatók), 
marad minden a leromlott állapotban.

• Jelenleg leginkább uniós és TAO 
forrásokból	 fejlődik	 a	 településünk,	
melyek korlátozottak. Ezek után nem 
marad más fejlesztésekre, mint a ma-
gánberuházások idecsábítása, pont 
olyanoké, mint amelyre most mond-
tak nemet az ellenzők. Nem engedték, 
hogy végre magántőke révén is fejlőd-
jön a város, hogy munkahelyeket léte-

sítsen, hogy ide fizessen adót, hogy 
pénzt termeljen városunknak. Persze, 
az irigység nagy úr!

• Ha valaki ma interneten keres mi-
nőségi 4-5 csillagos szállást, Fonyódot 
fel sem kínálja a kereső, tehát ezek a 
vendégek el sem jutnak hozzánk.

• A jelenlegi sportszálló fejlesztésé-
re tett javaslatok teljesen életképtele-
nek. Az OTP Faktoring tulajdona, tehát 
azt felújítani az önkormányzat nem tud-
ja, hiszen nem is az övé és erre nincs is 
anyagi forrása. Ráadásul, nem akarunk 
szállodát üzemeltetni. Magánberuházó 
eddig sem látott önmagában a szálló-
ban fantáziát, valószínűleg ezután sem 
fog. Tehát, megint marad ez az állapot. 
Van, akinek ez tetszik?

• Akik a terület statikai vizsgálatá-
val, a vételárral, vagy azzal foglalkoz-
tak, hogy a felépülő létesítmény nem a 
fonyódiaké lesz, csak a kifogást keres-
ték, hogy miért NE. A	nemekből	soha-
sem lehet építkezni, csak rombolni!

Ezt a lehetőséget elszalasztot-
tuk, ez sajnos évekre visszavethe-
ti Fonyód előrelépését, de legalább-
is lassíthatja azt. Mindezen informá-
ciók tükrében érdemes átgondolni azt, 
hogy most van-e mit ünnepelni bárki-
nek? 

Vajon miért van az, hogy más tele-
püléseken minden beruházás sikeres? 
Talán, mert közösen akarják! Nálunk 
nem sikerült befejezni az üdülőfalut, 
a Vitorlás utcai kikötőt, az idősek ott-
honát, elszalasztottuk a Gyermektábor 
megszerzését, nem épült meg a bevá-

sárló központ, máshol 
épült meg a termálfür-
dő, majd bele rokkan-
tunk a Kikötői üzlet-
sor rosszul megépített 
épületébe és annak hi-
telébe. Vajon mily sö-
tét erők irányították 
tetteiket, hogy semmi 
nem sikerült?

2006-tól jelentősen 
megváltozott a szem-
lélet, hittünk egy-
másban, hittünk ab-
ban, hogy felvirágoz-
tatjuk településünket. 
Elkerültük a csődöt, 

el kezdtük tervezni a jövőt, gazdasá-
gilag megteremtettük az alapokat és 
2010-től végre el kezdett fejlődni vá-
rosunk. Olyan hihetetlen dolgokat épí-
tettünk együtt, mint a Ravatalozó, a Ki-
látó, a Kulturális Központ, a Panorá-
ma strand, a Kripta villa és elkezdtünk 
hinni abban, hogy nekünk is, együtt 
minden sikerülhet. Persze, nem vol-
tak, akik kiszivárogtatták a gazdasági 
információkat, akik feljelentettek ben-
nünket, akik újságírókat buzdítottak el-
lenünk, mert mindenki egyet akart, Fo-
nyódot sikeressé tenni, hogy fejlődjön 
településünk, hogy szebbek, különle-
gesebbek legyünk, hogy a vendégek 
hozzánk jöjjenek, hogy mindannyian 
jobban éljünk. 

Tudom, most nem egységes az aka-
rat, de Fonyódnak fejlődnie kell to-
vább. Mert ez mindannyiunk érdeke.

 
	 	 Hidvégi	József
  polgármester
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Fonyód Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének a helyi adókról 
szóló 19/2014.(XII.18.) önkormány-
zati rendelete alapján az adó besze-
désére kötelezettnek az általa besze-
dett adóról nyilvántartást kell vezetni. 
A szálláshelyeken a nyilvántartás cél-
jára vendégkönyv vezetése kötelező.

A nyilvántartásnak tartalmaznia 
kell a szálláshelyet igénybe vevő ne-
vét, lakcímét, születési helyét, idejét, 
útlevelének, vagy személyi igazolvá-
nyának számát, megérkezésének és 
távozásának pontos megjelölését, 
valamint a beszedett idegenforgalmi 
adó összegét.

Az idegenforgalmi adót az adó be-
szedésre kötelezettnek a beszedést 
követő hó 15. napjáig kell bevalla-
nia és egyidejűleg az adóhatósághoz 
megfi zetnie. A fi zetendő idegenfor-
galmi adót az adóbeszedésre kötele-
zettnek akkor is be kell fi zetnie, ha an-
nak beszedését elmulasztotta.

Adókötelezettség terheli azt a sze-

A jelenlegi legfontosabb munka-
folyamatok a nyári szezonra való fel-
készülés, a strandok rendbetétele, a 
város virágosítása és karbantartási 
munkálatok elvégzése.

Hamarosan vége a tanévnek és 
megnövekedik a nyaralók, Fonyód-
ra utazók száma. Erre az időszak-
ra, a nyaralási szezonra való felké-
szülésre koncentrálnak a városüze-
meltetés munkatársai. Megújultak a 
piac és környékének hulladéktáro-
lói, és korlátjai, a város utak men-
ti korlátjai. Folyamatosan dolgozunk 

Tájékoztató az idegenforgalmi adókötelezettségről

A Városüzemeltetés aktuális munkálatai

mélyt, aki nem állandó lakosként Fo-
nyód Város Önkormányzat illetékes-
ségi területén legalább egy vendégéj-
szakát eltölt.

A fi zetendő adót a szálláshely el-
lenérték fejében történő átengedése 
esetén a szállásdíjjal együtt a szállás-
adó, a szálláshely vagy bármely más 
ingatlan ingyenesen történő átenge-
dése esetén a szálláshellyel, ingat-
lannal rendelkezni jogosult az ott-tar-
tózkodás utolsó napján (továbbiak-
ban együtt: adóbeszedésre kötele-
zett) szedi be. 

Az adó alapja a megkezdett ven-
dégéjszakák száma. 

Az adó mértéke személyenként és 
vendégéjszakánként 360 Ft.

A helyi adókról szóló törvény alap-
ján adómentes személyek körét rész-
letesen a www.fonyod.hu weboldalon 
olvashatják.

Az idegenforgalmi szezon során 
az önkormányzat megbízásából ide-
genforgalmi adóellenőrök ellenőrzik 

a fi zető vendéglátó szállásadóknál 
a vendégkönyvet, illetve a szállást 
igénybe vevő vendégkört. Az ellen-
őrök minden esetben igazolják ma-
gukat irataikkal.

Ebben az évben is kiemelt fi gyel-
met fogunk fordítani a bevallások és 
a befi zetések rendszeres ellenőrzésé-
re. Az önkormányzati adóhatóság-
nak nem célja a mulasztási-, illetve 
az adóbírság alkalmazása, ezért kér-
jük az idegenforgalmi adó körében is 
a jogszabályi előírásokat maradék-
talanul betartani. 

Az idegenforgalmi adóval kapcso-
latos bővebb tájékoztatás, valamint 
a bejelentkezési és bevallási nyom-
tatványok a város internetes honlap-
ján elérhetőek, illetőleg ügyfélfogadá-
si időben az önkormányzati adóható-
ság személyesen is mindenkinek se-
gítséget nyújt. 

  Dr. Széll Attila s.k. 
  jegyző

az egész város területén 
az utca névtáblák lecse-
rélésén, amelyek nemso-
kára szép, egységes, mo-
dern kiegészítői lesznek 
a városnak. Folyamato-
sak a kaszálás és fűnyí-
rási munkálatok a város 
teljes területén, az utak 
menti kaszálásban óriási 

segítséget nyújt a lengőkaszás trak-
torunk. A strandok rendbetétele az 
elmúlt időszakban zajló viharos idő-
szak után, a strandeszközök karban-
tartási, felújítási feladatai, a virágo-
sítás és az ágyások öntözése zaj-
lott, zajlik elsősorban. Az idei évben 
még virágosabb, színesebb a város. 
Még több kandeláberre került futó-
muskátli, a virágágyásokban többfé-
le virágpalánta került kiültetésre, még 
nagyobb számban az elmúlt évek-
hez képest, valamint még több terü-
leten a város több pontján. Kötöttünk 

a BAHART-tal egy megállapodást, az 
idei évtől mi gondoskodunk a kikö-
tő virágosításáról. Itt is több virágtar-
tó és ágyás díszíti a mólót, mint az el-
múlt években. Június 15-től üzemel a 
Panoráma strand beléptető rendsze-
re, amely az idei évben már zökkenő-
mentesen engedi majd be a strandol-
ni vágyókat. Szintén a hónap közepé-
től fi zetőssé válik a Kutyás strand, 
amelyet a fonyódi lakosok a Panorá-
ma strand és egyéb szolgáltatások 
mellett, a Fonyód Kártyával ingyene-
sen használhatnak. A kártya igény-
léséről és használatáról még többet 
megtudhatnak a www.fonyod.hu we-
boldalon. 

Június 1-től életbe lépett a fi zetős 
parkolás a Vigadó téri parkolóban, a 
Fürdő utcait pedig csak akkor tudjuk 
ismét megnyitni, ha a vasútépítők át-
adják ezt a területet a nyári leállásuk 
idejére. 

        Kristóf Györgyné
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Porga Gyula, Veszprém város pol-
gármestere látogatott Fonyódra, a Vá-
rosi Kulturális Központba. Az épület 
színháztermében fogadta őt Hidvégi 
József, Fonyód polgármestere, ahol 
egy kötetlen, jó hangulatú beszélge-
tést folytattak jövőbeni tervekről és a 
települések közti együttműködés le-
hetőségeiről.

- 2023-ban újra egy magyar város 
fogja elnyerni Európa Kulturális Fővá-
rosa címét és Veszprém is ambicio-
nálja magát. Szeretnénk nem csak in-
dulni, hanem nyerni is. Mi úgy gondol-
juk, hogy akkor tudunk igazán erős pá-
lyázatot készíteni, ha nem csak a vá-
rosban gondolkodunk, hanem egy 
szélesebb térségben. A Balatoni Szö-
vetséggel már megállapodtunk az év 
elején, hogy a Szövetség partnerünk 
ebben a projektben. Az akkori keret-
megállapodást most próbáljuk meg 
realizálni, az én feladatom az, hogy 
az északi és a déli part összes pol-
gármesterével felvegyem a kapcsola-
tot. – fogalmazott a veszprémi város-
vezető. 

Az egyeztetésen szóba kerültek 
Fonyód fejlesztési elképzelései, vala-
mint az is, milyen módon vehet részt 
városunk Veszprém pályázatában.

Porga Gyula rámutatott: A telepü-
léseknek nem egymással kell versen-
geni a Balaton vonatkozásában, ha-
nem térségi szemléletben gondol-
kodva, közös célként kell kitűzni azt, 
hogy minél többen jöjjenek a magyar 
tengerhez. A turistáknak egymás tu-
risztikai attrakcióit is érdemes meg-
mutatni, hiszen ma már az aktív pihe-
nés a jellemző, nem egy helyben töltik 
szabadidejüket a pihenni vágyók. Eh-
hez a teljes térség látnivalóiról, egy-
más programjairól el kell látni infor-
mációval a vendégeket, ehhez pedig 
együttműködés szükséges. 

Hasonlóan vélekedett Hidvégi Jó-
zsef, Fonyód polgármestere is. 

- Ez egy jövőkép építés volt. A Bala-
toni Kiemelt Üdülőkörzet teljes terüle-
tét partnerül hívja Veszprém a pályá-

Fonyód partnerként segíti Veszprémet

zatába, amellyel 2023-ban Európa Kul-
turális Fővárosa lehet. Ebben a pályá-
zatban természetesen Fonyód és tér-
sége is partner lesz, hiszen mi is tu-
dunk olyan turisztikai látványossá-
gokat, elemeket mutatni, amivel hoz-
zá tudunk járulni Veszprém sikeréhez. 
Ez mindannyiunkat újabb fejleszté-
sekre, ötletelésre késztet – nyilatkoz-
ta Hidvégi József. 

A fejlesztési lehetőségeikkel nem 
csak települések csatlakozhatnak a 
programhoz, hanem akár civil szerve-
zetek is ötletelhetnek és tehetnek ja-
vaslatokat a pályázathoz kapcsoló-
dóan.  

Amennyiben a pályázaton Veszp-
rém nyerni tud, azzal a partner telepü-

lések is nyernek, hiszen ez beruházá-
sokra költhető forrásokat jelentene, 
fizikai fejlesztésekre és programok 
megvalósítására egyaránt. 

Fonyódnak és térségének ez az 
együttműködés azért is érdeke, mert 
a saját attrakcióit megmutathatná 
például az Európa Kulturális Fővárosa 
kiadványban. A 2020-as fejlesztési 
időszak után pedig új lehetőségeket 
teremthet, amelynek kapcsán új ötle-
teket lehet megvalósítani. Hidvégi Jó-
zsef ilyen elképzelésként a Szabadté-
ri Színpad előtti terület lefedését em-
lítette meg az egyeztetés során.  

A felek megállapodtak abban, hogy 
folytatják a párbeszédet és az egyez-
tetéseket a témában. 

A Dél-Balatoni Vasútfejlesz-
tés keretében elkészült a Vá-
rosi (Tungsram) strandot a 
Bélatelepi stranddal összekö-
tő, közel 800 
méteres part-
védőmű, mely 
a városveze-
tés lobbijának 
köszönhetően 
egyben egy új 
sétány kialakí-
tására ad lehe-
tőséget. A hor-

Vegyük észre!
gászoknak és a balatoni pano-
ráma szerelmeseinek a nap min-
den percében felejthetetlen él-
ményt nyújthat.
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Vezetőváltás a Fonyódi Rendőrkapitányságon

Dr. Széll Attila elköszönt, mint jegyző 

Fonyód város képviselő-testü-
lete elfogadta a Fonyódi Rend-
őrkapitányság és a Balatoni 
Vízirendészeti Rendőrkapitányság 
Fonyódi Vízirendészeti Rendőrőrs 
éves beszámolóját.

Fonyódon, 2017. május 4-én 
Dr. Piros Attila r. dandártábor-
nok - a képviselő-testület felé ko-
rábban felterjesztett - szárazföl-
di kapitányság beszámolóját és 
a vízirendészet tájékoztatóját ki-
egészítette azzal, hogy az idegen-
forgalmi szezonon kívüli időszak-
ban a vízirendőrök a szárazföldön 
is szolgálatot teljesítettek, amely 
szolgálatszervezés nagyban hoz-
zájárult a közbiztonság szavato-
lásához.

A főkapitány tájékoztatta a tes-
tületet és a jelenlévőket, hogy 
2017. május 1-jei hatállyal indok-

A 2017. május 24-i Képviselő-tes-
tületi ülésen Dr. Széll Attila, Fonyód 
város jegyzője az interpellációk so-
rán bejelentette, hogy két és fél év 
után, június harmincadikával távo-
zik hivatalából.

Dr. Széll Attila megköszönte a 
képviselőknek, intézményvezetők-
nek, cégvezetőknek, valamennyi 

lás nélkül visszavonta vezetői ki-
nevezését Marics Zsolt r. alez-
redesnek, a Fonyódi Rendőrkapi-
tányság vezetőjének. Ezzel egyi-
dejűleg a kapitányságvezetői fel-
adatokat dr. Pasztusics Ákos r. 
százados látja el.

Hidvégi József polgármester, 
és a testület tagjai megköszönték 
a korábbi kapitány munkáját, to-
vábbi sikereket kívántak neki, va-

lamint azt is elmondták, hogy ér-
deklődve várják az új vezető te-
vékenységét. A város vezetői ki-
emelten fontosnak tartják a Fo-
nyódra látogató turisták és az ott 
élők nyugalmának biztosítását és 
a közbiztonság fenntartását.

A jelenlévő képviselők 9-9 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfo-
gadták a beszámolókat.

       forrás: www.police.hu

munkatársának és a fonyódi lako-
soknak az eddigi együttműködést 
és bizalmat. Távozását azzal indo-
kolta, hogy a továbbiakban, a csalá-
di vállalkozásaikban bekövetkezett 
pozitív változásokból adódóan na-
gyobb szerep hárul rá, ezért emel-
lett már nem tudja ellátni itteni jegy-
zői feladatát. 

Hidvégi József, Fonyód város 
polgármestere megköszönte a 
távozó jegyző eddigi munkáját, 
az elmúlt időszakban végrehaj-
tott szervezetfejlesztésről és át-
alakításokról, a jegyzői feladatok 
ellátásáról maximális elismerés-
sel nyilatkozott. 

Ahogyan azt a 2014. decembe-
ri lapszámunk „bemutatjuk” rova-
tában, székfoglaló interjújában 
olvashatták: 

„Ezt a szakembergárdát kell egy 
olyan egységgé kovácsolni, ami 
a mögöttük álló megfelelő inf-
rastrukturális háttérrel a legha-
tékonyabban tudja ellátni legfon-
tosabb feladatát: az önkormány-

zat -, a lakosság -, az idelátogatók 
szolgálatát és a törvényes műkö-
dést oly módon, hogy megfeleljen 
a XXI. század szolgáltató jellegű 
közigazgatás követelményének és 
ügyfélelvárásoknak. 

Akkor hatékony a működés, ha 
mindenki a lehető legrugalmasab-
ban, leggyorsabban, de mégis törvé-
nyes keretek között intézi el az előt-
te fekvő ügyeket.„

Fonyódi szolgálatát ezen cél-
kitűzések megvalósítása érdeké-
ben rendelte alá. 

Dr. Széll Attila jegyzőként távo-
zik, de Fonyódhoz való kötődése 
megmarad, hiszen mint elmondta, 
az elmúlt 15 évben is Fonyódligeten 
nyaralt, a város a szívéhez nőtt és 
ez a jövőben sem változik majd.

	 	 		szerkesztőség

Fonyód Város jegyzője állás-
pályázat kiírása került, amely-
nek feltételei megtekinthetők a 
www.fonyod.hu és a kozigallas.
gov.hu weboldalakon!
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Álláslehetőség!
Munkavállalókat keresünk éves állásra, AZONNALI munkakezdéssel a következő munkakörökben:
  - 1 fő műszaki főiskolai végzettségű munkatárs
  - 1 fő kertész munkatárs (felső- vagy középfokú végzettséggel) 
Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni személyesen telephelyünk irodájában (Fonyód, Vágóhíd u. 17.) lehet munkaidőben.
Információ: 85/560-287
    Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 

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

06.16. Péntek Raguleves.
Burgonyás tészta kovászos uborkával.

06.17. Szombat Daragaluska leves
Rakott brokkoli.

06.18. Vasárnap Paradicsomleves.
Rántott szelet vegyes körettel

06.19.Hétfő Gulyásleves.
 Túrótöltelékes gombóc

06.20.Kedd Kertészleves.
Rakott burgonya savanyúsággal.

 
06.21. Szerda Fokhagyma-krémleves.
Tejszínes csirkecsíkok párolt rizzsel.

06.22. Csütörtök Daragaluska leves.
Burgonyafőzelék vagdaltpogácsával.

06.23. Péntek Zöldborsóleves.
Bolognai spagetti.

06.24. Szombat Karalábéleves.
Tavaszi tokány párolt rizzsel.

06.25. Vasárnap Gyümölcsleves.
Sült csirkecomb burgonyapürével, uborkasalátával.

06.26. Hétfő Zöldbableves.
Sertéspaprikás galuskával

06.27. Kedd Csontleves.
Paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával.

06.28. Szerda Húsgombócleves.
Rántott sajt párolt rizzsel tartármártással.

06.29. Csütörtök Karfi olleves.
Gombás-tokány tészta körettel.

06.30. Péntek Frankfurti leves.
Rizsfelfújt.

  
07.01. Szombat Magyaros burgonyaleves.

Tejszínes- sonkás tészta.

07.02. Vasárnap Paradicsomleves.
Párizsi-szelet petrezselymes burgonyával, cseme-

ge uborkával.

07.03. Hétfő Zellerleves
„A” Temesvári tokány párolt rizzsel.
„B” Sajtos tortellini sonkás szósszal.

07.04. Kedd Tarhonyaleves.
„A” Vagdaltpogácsa burgonyafőzelékkel.

„B” Zöldséges csirkemell rizottó.

07.05. Szerda Olasz zöldségleves.
„A” Zöldborsós szelet sült burgonyával.
„B” Sült hekktörzs hasábburgonyával.

07.06. Csütörtök Gombaleves.
„A” Rizses-hús uborkasalátával.
„B” Lecsós-tokány tarhonyával.

07.07. Péntek Nyírségi gombócleves.
„A” Darás-tészta barackízzel.

„B” Burgonyás tészta savanyúsággal.

07.08. Szombat Csontleves.
Paradicsomos húsos káposztasalátával.

07.09. Vasárnap Őszibarack krémleves.
Brassói apró-pecsenye kovászos uborkával.

07.10. Hétfő Zöldséges rizsleves.
„A” Borsos tokány bulgurral.

„B” Vagdaltszelet burgonyapürével, savanyúsággal.

07.11. Kedd Fejtett bableves.
„A” Kelkáposztafőzelék apró hússal.

„B” Kolbászos paprikás burgonya káposztasalátával.

07.12. Szerda Húsleves.
„A” Főtt hús vadas mártással, makarónival.

„B” Natúr szelet kapormártással, főtt burgonyával.

07.13. Csütörtök Karfi olleves
„A” Bazsalikomos csirkemáj párolt rizzsel.

„B” Zöldborsófőzelék sült virslivel.

07.14. Péntek Palócleves.
„A” Szilvás gombóc.

„B” Káposztás tészta.

07.15. Szombat Hagymaleves.
Csirkepaprikás galuskával.

Fonyód Konyha Kft. menüajánlata:

750 Ft
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Újra megnyílt az örök szerelem háza, a Kripta villa

Villa Kávézó a Kripta villa tetején

2017. május 14-én ünnepélyes ke-
retek között újra megnyitotta kapuit 
az Örök szerelem háza Fonyódon. Me-
sés környezetben, a Balaton egyik 
legszebb panorámájával rendel-
kező helyen fekszik ez a tetőte-
raszos, egyedülálló látványosság, 
amely sok szeretettel vár minden 
látogatót egész nyáron.

Varga István helytörténész, 
köszöntőjében összefoglal-
ta a ház történetét, üdvözöl-
te a megnyitóra látogatókat 
Hidvégi József polgármester 
úr is. A Kripta megnyitására el-
látogatott Abrudbányay Ödön 
fia és unokája is, akik segéd-
keztek az épület felavatásában. 
A megnyitó és az épület méltó 
helyet biztosított a Molnár Csil-
la Emlékkiállítás megnyitásá-
nak, Túri Török Tibor, keszthe-
lyi szobrászművész által készí-
tett mellszobor leleplezésének. 
A tragikus sorsú fiatal fonyódi lány 
történetéből, relikviákból állandó 
tárlat nyílt a Kripta villa földszint-
jén. A kiállítás darabjait felajánlotta 
Füstös Veronika, az 1985-ös szép-
ségkirálynő választás III. helyezett-
je, Ördög Noémi festőművész, és 
Tóth D. Lujza, Csilla rajongói olda-

Van egy hely, ahol a lábaid elé 
borul a természet, ahol a szemed 
belefeletkezik a látottakba, ahol 
eláraszt valami megmagyarázha-
tatlan nyugalom és felmerül ben-
ned az a gondolat, hogy jó he-
lyen vagy. Aztán amikor magad-
hoz térsz a látottaktól, csak any-

lának megálmodója és szerkesztő-
je. A megnyitón felcsendültek ere-
deti előadóiktól a legendás dalok, 

Homonyik Sándor, Álmodj király-
lány és Patkó Béla, Kiki, Szépek 
szépe balladája és más slágerek is. 
A Kripta megnyitására ellátogatott 
Abrudbányay Ödön – aki szerelmé-
nek, az esküvőjük előtt elhalálozott 
Magdusnak emlékére hozta létre a 
kriptát és az ott található legendás 

márványszobrot – fia és unokája is.
Az épület helyreállítása során 

nagy figyelmet fordítottak arra, 
hogy megőrizzék az eredeti ál-
lapotokat, emellett megoldott 
legyen a páramentesítés, ami 
az audiovizuális és egyéb elekt-
romos berendezések állapot-
megóvása érdekében rendkívül 
fontos.

Az épület első emeletén meg-
nyílt a Villa Kávézó, amely nem 
csak impozáns kilátással – er-
kélyéről és a tágas tetőteraszá-
ról tökéletes látképet nyújt ven-
dégeinek -, zamatos nedűkkel, 
süteményekkel, valamint fonyó-
di festőművészek alkotásaival, 
kiállításával vár minden kedves 
látogatót.

A vasárnap este fergeteges 
produkcióval zárta a napot. Az 
ExperiDance Production elő-
adásában, a Zákányi Kálmán 

Sportcsarnokban teltházas szuper-
produkciót láthattak az érdeklődők. 
Az Omega musicaljét, a Gyöngyha-
jú lány balladáját országszerte már 
több ezren láthatták, amely ezen a 
napon megérkezett Fonyódra is, a 
történet „eredeti helyszínére”…

	 	 				szerkesztőség	

nyit tudsz mondani, hogy „ez gyö-
nyörű”.

Nem hiába állt meg itt ezen a 
helyen gróf Abrudbányay Ödön 
és siratta elhunyt kedvesét. Épít-
tetett neki egy villát, ahol tudni 
akarta hamvait és majdan mellet-
te a sajátját is.

Mi most itt kávézunk. Kiülünk a 
tetőteraszra, pár percig még meg-
beszéljük, hogy hihetetlen a lát-
vány, hallgatjuk a mellettünk be-
szélgető embereket, hogy átuta-
zóban vannak, vagy éppen a túl-
partról érkeztek, mert láttak egy 
posztot, vagy hallottak a helyről, 
aztán elcsendesedünk. Eltűnik az 

utca zaja, az emberek hangja és 
csak nézzük, ahogy a vitorlások 
szelik a vizet, ahogy a hegyek fe-
lett gömbölyödnek a bárányfelhők 
és pár percre megszűnik a világ. 
Tényleg jó érzés itt lenni!  Aztán 
a következő gondolat, hogy ezt 
látnia kell a családomnak, a ba-
rátaimnak, vagy a kollégáimnak, 
mert ezt én szeretném megmu-
tatni! Mindenki visszatér! Újra és 
újra. Megpihenni munka után egy 
melanzs mellett, barátokkal kiül-
ni a naplementét várva egy pohár 
bor mellett, szélviharban lefotóz-
ni a tornyosuló viharfelhőket, vagy 
csak, mert jó itt lenni!



9

Fonyódi Hírmondó

A Szociális Központ idősei szá-
mára az elmúlt időszak esemény-
dúsan telt. Csapó Albi nemrégi-
ben töltötte be nyolcvanadik élet-
évét, születésnapját pedig közö-
sen ünnepeltük az intézményben. 
Isten éltesse Őt sokáig! Az utób-
bi időszakban időseink a kelle-
mes tavaszi időjárást kihasznál-
va igyekeznek minél több időt a 
szabad levegőn tölteni, és egy-
re több kiránduláson vehetnek 
részt az intézmény szervezésé-
ben. Így például a megszokott in-

A gimnázium  díszbe öltözött, 
eljött a ballagás napja. A folyo-
sókon, a tantermekben, a kezek-
ben virág, a szemekben könnyek, 
a szívekben szomorúság, mert bú-
csúzni nehéz.

Az ünnepség megható és szép 
volt. Az Öregdiákokat büszkeség-
gel töltötte el, hogy  gimnáziumuk-
ban ilyen sok  kiváló végzős diák 
van,  nagyon sok területen  szere-
peltek sikeresen,  ez a tantestület 
és a vezetők  eredményes  munká-
ját is mutatja. 

A Fonyódi Gimnázium Öregdi-
ákjai Baráti Körének közel 200 
tagja már tizenhárom éve kíséri fi-
gyelemmel az „Alma mater” min-

A Szociális Központ hírei

Ballagás és közgyűlés

tézményi étkezés helyett, több al-
kalommal vendéglátóhelyen ke-
rült sor a közös ebédre. Egy alka-
lommal kirándulás keretében ét-
teremben költöttünk el egy kelle-
mes ebédet, és persze desszer-
tet is kértünk, mivel köztudottan 
édesszájúak vagyunk… Ugyanak-
kor nem vetjük meg a finom hur-
ka-kolbászt sem, így az is előfor-
dult, hogy a közeli falatozóban 
lakmároztunk kedvünkre a ser-
tés finomságokból. A következő 
időszakban további „bűnös élve-
zeteket” tervezünk, hiszen a lán-
gos, palacsinta és fagyi sem ma-
radhat ki nyári (v)étkeink közül. 

Az intézményben töltött időt 
a megszokott kreatív foglalko-
zásokkal gazdagítjuk, de ennek 
kapcsán is tervezünk némi újí-
tást, így az elkövetkező időszak-

d e n n a p j a i t . 
Miről szól az 
egyesületünk? 
A hűségről 
a szülőföld-
höz, a szép 
S o m o g y o r -
szághoz, a  Ba-
latonhoz, Fo-
nyódhoz és a 
szívünknek oly 
kedves gimná-
ziumhoz. Szól 
az összetarto-
zásról, az összefogásról, az egy-
más iránt érzett felelősségről. 
Ezeknek a gondolatoknak a jegyé-
ben adtuk át három tehetséges di-
áknak az emlékplakettet és a vele 
járó 50-50 e Ft támogatást: Iván 
Balázsnak, Lóczi Lottinak és Nagy 
Lászlónak.

Az 50 éve érettségizettek nevé-
ben Fábián Lászlóné szólt a bú-
csúzó diákokhoz.

A ballagást követően tartottuk 

meg a közgyűlésünket, ahol elfo-
gadásra került a 2016. évről szó-
ló beszámoló. A számviteli beszá-
moló lényegesebb adatai: eszkö-
zök és források 522 e Ft, tárgyévi 
eredmény 260 e Ft, bevétel 1099 
e Ft, ráfordítás 839 e Ft,  Adott tá-
mogatások 250 e Ft. 

Képek:
http://fonyodioregdiak.blog.hu/

              
    Németh	Julianna

ban süthető gyurmából fogunk 
közösen ékszereket készíteni.
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LIONS hírek

Májusi taggyűlésünket a Buni 
házaspár Pocika vendéglőjében 
tartottuk.  Már évek óta a májusi 
gyűlésünket náluk tartjuk, és Mar-
csi finom vacsorát főz a csapat-
nak. Nagyon köszönjük, nagyon fi-
nom volt. (mint mindig)

Témáink egyike a 2017 évi Kon-
vención való részvétel volt. Két 

küldöttet delegálhattunk. Veég 
Józsefné, és Pintáciné Ö. Ágota 
képviselte klubunkat. Kormányzói 
dicséretben részesültünk.

A Pécs- Normandia klubtól 
meghívást kaptunk a 25 éves ju-
bileumi ünnepségükre. Ezen saj-
nos nem tudunk részt venni, mert 
május 27-én lesz, nekünk viszont 
a városi gyermeknapon kell helyt 
állnunk. 

Pályázatot adtunk be az Önkor-
mányzathoz a Civil szervezetek 
támogatására kiírt pályázatra.

A  Köztéri bronz városmakett 
elkészíttetésének támogatására 
kértük.

Egy rendszeresen támogatott 
tanulónak kért az osztályfőnöke 

támogatást, hogy részt vehessen
az osztálykiránduláson. A kirán-

dulás költsége 11.000.-Ft. Meg-
szavaztuk, és rendeztük.

A Diák Sport Egyesület floorball 
csapata részére kértek segítsé-
get. Versenyre utazás útiköltsé-
géből 40.000.-Ft hiányzik és eh-
hez kérik a segítséget. Természe-
tesen megszavaztuk. Szép ered-
ménnyel tértek haza. 

Megtárgyaltuk, és elfogadtuk 
a 2016. évi pénzügyi beszámoló-
kat, mérleget, eredmény kimuta-
tást, közhasznúsági mellékletet, 
melyet honlapunkon meglehet te-
kinteni.

www.fonyodilions.hu
    Fábián Lászlóné

XV.Diákmuzsika
Balatonszemes, 2017.05.05.

Kemény Zsombor - kiemelt 
arany, felkészítő tanár: Schweitzer 
Jolán

Kovács Lilianna - arany, felké-
szítő tanár: Kissné Poprádi Enikő

Turóczy Henrietta - Rákóczi 
Gréta Virág - ezüst, felkészítő 
tanár:Takácsné Baja Erika volt.

„Hajlik a meggyfa” népdalének-
lési és népzenei versenyen /Szen-
na,2017.05.13/ Rákóczi Gréta Vi-
rág arany minősítést szerzett. Fel-
készítő tanár: Szabó Mónika volt.

Kedves fonyódiak,
tisztelt képszerető barátaim!
2017. június 17-én szombaton délután 5 órakor ünnepélyes kere-

tek között bemutatom legújabb, HUMAN NATURE - EGYSZERŰEN 
EMBER című fotóalbumom a Kulturális Központ színháztermében.

A  bemutató napján egész napos WORKSHOP

Téma: a kreatív modelles fotográfia, freelance.
10.00-11.00 Ismerkedés egymással és a modellekkel.
  Helyszín: Kulturális Központ
11.00-12.00 Fotográfiai előkészületek: LAY OUT készítés
  Próbafelvételek belső térben, smink, haj, ruhák,
  kellékek, dress code.
12.00-13.00  STREETPHOTO az aluljáróban, beállított pózok,
  spontán történések.
13.00-14.00 Ebédszünet
14.00-16.00 RETRO világa a löszpart felett
16.00-17.00 Szabadon választott beállítások
17.00-18.30 Ünnepélyes könyvbemutató, dedikálás
19.00 - Naplementés estélyi parti látványos balatoni
  panorámával a Kripta villa - a szerelem háza
  teraszán

 
Albumom ezen a napon önköltségesen kapható.

Szeretettel várjuk a vizuális kultúra iránt érdeklődőket!

További információ és regisztráció:
kultura@fonyod.hu

Baricz Kati  
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Lehet, hogy neked is
ételintolerancia okozza
a panaszaidat? 

Nem tudod, mitől alakult ki az ekcémád vagy mi-
től lehetnek emésztőrendszeri problémáid?  Kíváncsi 
vagy a lehetséges kiváltó okokra?

A választ számodra a speciális fehérjechip alapú 
teszt adja meg, mely vérminta segítségével 226 féle 
élelmiszerről képes megmutatni, hogy mik azok az 
élelmiszerek, melyek bőrérzékenységed vagy emész-
tőrendszeri problémáidat okozhatják. 

A „FOODTEST 200+” Magyarország első szá-
mú ételintolerancia tesztje, amely néhány csepp vér-
ből képes kimutatni, több mint 220 féle élelmiszer 
alapanyag ellen termelt IgG antitest mennyiségét. A 
FOODTEST 200+ ételintolerancia vizsgálat egy speciá-
lis kit segítségével már otthoni vérmintavétellel is le-
hetséges.

Elvégzése mindenkinek javasolt, aki ételintoleranci-
ára utaló tünetektől szenved.

Mivel a DERMISZ KOZMETIKA 2017. március 29-től 
a Medical Partner Humán Diagnosztikai Laboratórium 
partnere, lehetőséged van szépségszalonunkban át-
venni a vizsgálattal kapcsolatos információs anyago-
kat, illetve egy extra kedvezményre jogosító kupont 
is, amely a vizsgálat mellé értékes extra ajándékot is 
tartalmaz! 

Több információ: 06 30/267-9371, Dermisz Profesz-
szionális Kozmetika és Fényesztétikai Kezelőszalon, 
Fonyód, Ady Endre u. 7. 
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FONYÓDI
PROGRAMOK

Június 16-tól július 24-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Június 16. Péntek

18 óra

Június 17. Szombat
9 óra

Június 17. Szombat
10 óra

Június 24. Szombat
10 óra

Június 24. Szombat
16 óra

Június 24. Szombat
20.30 óra

Június 30. Péntek
19 óra

Június 30. Péntek
20 óra

Július 1. Szombat
19 óra

Július 14-16. Péntektől 
Vasárnapig

Július 14-16. Péntektől 
Vasárnapig

Július 20. Csütörtök
20.30 óra

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Dunai Tamás: „Szavakat fúvok” című est és
közönségtalálkozó

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola tanévzáró 
ünnepség

Baricz Kati: Human Nature – Egyszerűen ember 
című fotóalbum bemutatója és workshop

Esztergályos Cecília kerámia kiállításának
megnyitója

Dog Beach Fest – Kutyák és gazdik hétvégéje

Fonyódligeti Napok

ExperiDance Production - BOLDOGSÁG 69:09

Üdülőhelyi Fórum

Polgári Piknik

Múzeumok éjszakája

Bélatelepi Nap

Retro Disco – Dj. Szabó Gábor

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.); Kossuth tér; Kutyás 
fürdetőhely; Mátyás Király Gimnázium (Hunyadi J. u. 4.);
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola (Fő u. 10.); Polgármesteri Hivatal (Fő u. 19.);
Szent István tér; Városi Kulturális Központ (Ady Endre u. 17.); Vigadó tér 

Kulturális Központ

Polgármesteri Hivatal

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Palonai Magyar Bálint
Általános Iskola

Kossuth tér /
Szent István tér

Kutyás fürdetőhely /
Vigadó tér

Árpád part /
Templom tér

Vigadó tér

Múzeumkert

Múzeumkert

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok
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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

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

Evangélikus gyülekezeti alkalmak 

2017. június 18. vasárnap 9:30 istentisztelet
2017. július 2. vasárnap 9:30 úrvacsorás is-
tentisztelet
2017. július 16.  vasárnap 9:30 istentisztelet a 
protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóráink
szeptemberig szünetelnek.

             
Az Ökumenikus Kulturális Estek

szeptemberben folytatódnak.

Református Istentiszteletek
rendje

Istentiszteleteinket 11.00 -tól tartjuk. 

Minden hónap első vasárnapja
családi istentisztelet

 Minden hónap utolsó vasárnapja
úrvacsoraosztás

Csütörtökönként 17.00 órától bibliaóra 
(Foki), 18.00 órától Gyülekezeti KÓRUS 

próba

Konfi rmációs oktatás (igény szerint)
felnőtteknek és fi ataloknak

Időpont

06.24. Szombat

16:00

18:00
18:10
19:30

közben
20:30
21:00

Helyszín

Múzeumkert

Program neve

Zetényi Csukás Ferenc a Szent György Lovagrend tagjának előadása:
Im Memoriam: Vitéz nagybányai Horthy István -repülőhalálának 75.
évfordulóján, kiállítás
Móring József Attila - Fonyód fejlődése a képviselő szemén keresztül
Kerekasztalbeszélgetés, sajtóklub Huth Gergely, Bayer Zsolt újságírókkal
Pozsonyi Ádám író-olvasó találkozó, felolvasóest
Közös bográcsozás
Szent Korona tan - Vesztergám Miklós előadása
Naplemente a tárogatómuzsika hangjára

Polgári piknik programok

Bélatelepi Nap
- programok -

Időpont: 2017. július 1.
Helyszín: Kossuth tér/Szent István tér

Kossuth tér:
14:00-20:00 gyerekeknek légvárak,
játszóketrec, arcfestés
14:00-18:00 játszóház 

Szent István tér
20:00 Komolyzenei koncert - Musica 
Sancta együttes

Pontosítás:
A Fonyódi Hírmondó 2017. májusi számának 2. oldalán meg-
jelenő, az intézményvezetői pályázatról szóló keretes cikket 
szerkesztőségünk az alábbiak szerint pontosítja. 
A Képviselő-testület Bántó Zsuzsannát javasolta tovább-
ra is a Mátyás Király Gimnázium és Szabó Ivánt, a Bala-
ton Kollégium intézményvezetőjének. A Balaton Kollégi-
um Intézményvezetői álláshelyére kiírt nyilvános pályázat 
folyamatban van. Az oktatásért felelős miniszter (EMMI) 
július 7-ei határidővel hoz döntést a megbízással kap-
csolatban, amelyről értesíti a fenntartó Siófoki Tankerü-
leti Központot. A jelenlegi Intézményvezető megbízatása 
2017. augusztus 15-ig tart.
      szerkesztőség
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Bandérium napja - Hősök Napja 2017
Évek óta május végén nagy ha-

gyománya van, hogy az I. Fonyó-
di Gyermek Huszár és Tüzér Ban-
dérium ünnepi alkalmat rendez, 
amelynek keretében minden al-
kalommal van egy kis újdonság. 
Idén május 28-án vasárnap egy 
ünnepélyes felvonulással vette 
kezdetét a program. A gyülekező 
a Múzeumkertben volt, onnan lo-
vas kísérettel és egy igazi lovas 
kocsival vonult végig a Bandéri-
um Fonyód utcáin, felkeltve ezzel 
a lakosság figyelmét.

„Ötödik alkalommal került meg-
rendezésre a  Bandérium napi ün-
nepség, ez a mi csapatunk ünnepe 
is, ugyanakkor ez a magyar kato-
na napja, a Hősök napja. Érdekes, 
mert mi gyermekhuszár csapat va-
gyunk és idén gyermeknap is van 
ezen a napon.” – mondta Domina 
Barnabás a Gyermekhuszárok Ka-
pitánya.  

Ez a nap nem csak a 
fonyódiaknak különleges, más, tá-
voli települések hagyományőrzői 
is megtisztelik a Kishuszárokat 
jelenlétükkel. Vácról, Szegedről, 
Nagykanizsáról és Szombathely-
ről, de még Kanadából is érkezett 
vendég e napra. A huszár kor mel-
lett az első világháborús kor kép-
viselői is megjelentek az esemé-
nyen, aminek a 100 éves évfordu-
ló és az I. világháborús emlékmű 
szolgáltatott apropót. A szombat-
helyi huszárok már nem először 
jártak a Bandérium napján Fonyó-
don, ők lovakat is hoztak. 

„Hoztunk két lovat, két arab lo-
vat, elég rég részt vesznek ren-
dezvényeken. Az arab a lovaknak 
a csúcsa. Az egyik csikó korától 
szolgál már, az egyik ló elmúlt 20 
éves, a másik 16, az egyik kanca, 
a másik csődör.” – mutatta be a 
lovakat Samu János, a szombat-
helyi Gyermekhuszárok vezetője.  

A világháborús emlékműnél 
alakították ki az ünnepség fő 

helyszínét. Ide 
díszes bevonu-
lást mutattak be 
az uniformisban 
díszelgő kicsik 
és nagyok.

A Himnusz 
és a nemzeti lo-
bogó felvoná-
sa sem marad-
hatott el. Termé-
szetesen a kis-
huszárok sokat gyakoroltak az 
eseményre, hiszen vannak olyan 
ünnepi formulák, amelyeket ka-
tonai rend és fegyelem szerint 
követniük kellett. Az útmutatást 
Szegedről, a 48-as hagyományőr-
ző egyesület elnökétől, Dr. Vass 
Lászlótól kapták a fiatalok. 

„Az én csapatomban is van-
nak 12-13 éves gyerekek, úgyhogy 
sokkal egyszerűbb, ha ők adják to-
vább ezeket a tudnivalókat, hiszen 
tőlük talán könnyebben elfogad-
ják a fiatalok. Ezt fegyelmezetten, 
pontosan kell végrehajtani, akár a 
karddal való tisztelgést, annak a 
felcsatolását, vagy akár az eskü-
tétel szabályait, a csákó levétel-
ét, hogy emeljük a kezünket az es-
kühöz stb. Ha már katonai hagyo-
mányőrzésről beszélünk, akkor a 
katonaság fegyelmet, tisztessé-
get, tartást ír elő és aki ezt ilyen 
kicsi korban elsajátítja, annak ké-
sőbb pozitív hozadéka lesz.” – 
hangsúlyozta Dr. Vass László.  

A nap díszvendége Cseresnyés 
Péter a Nemzetgazdasági Minisz-
térium államtitkára volt. A koráb-
bi nagykanizsai polgármester szí-
vesen tett eleget a felkérésnek, 
hiszen tudja, hogy a Fonyódi Kis-
huszár csapat kialakulásában Ka-
nizsának is fontos szerepe van.

„Büszkének kell lenni a törté-
nelemre, hogy általa megerősöd-
ve tovább tudjuk azt az örökséget 
adni, amit mi az eleinktől, őseink-
től örököltünk. Itt nem csak a ka-

tonai örökségről és arról a büsz-
keségről szólok, amit a különbö-
ző csatákban, küzdelmekben elér-
tünk, hanem minden egyes olyan 
hagyományunkról, amelyik népi 
vagy kulturális hagyomány, vagy 
amelyik abból adódik, hogy Ma-
gyarország hogyan tudott Magyar-
ország maradni hosszú évszá-
zadokon keresztül.” – nyilatkozta 
Cseresnyés Péter.  

A hagyományőrzők a Hősök 
Napja alkalmából az emlékmű-
vet megkoszorúzták, elhelyezték 
az emlékezés virágait, valamint 
sortűzzel tisztelegtek emlékmű 
előtt.

A legrégebben szolgáló kishu-
szárok kardokat vehettek át, me-
lyeket később Galambos Ferenc 
plébános meg is áldott. 

A legkisebb Kishuszárok és 
markotányosok avatása pedig 
rendszerint a csapatzászlóra tett 
esküvel történt.

A kitüntetéseket és az előlép-
tetéseket részletesen a www.
fonyod.hu weboldalon olvashat-
ják.

A hagyományőrzéshez a nép-
tánc is hozzátartozik, ebből is 
kaptunk egy kis ízelítőt. 

Újdonság volt a csatabemuta-
tó, amellyel zárult a rendezvény. 
A Kossuth erdőben kialakított 
harcmezőn két ágyúval, négy ló-
val és sok lelkes gyalogos hagyo-
mányőrzővel zajlott a csata.

    		szerkesztőség
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Elballagtak végzőseink

Fórum plussz

Május 6-án, szomba-
ton búcsúztak el a Bacsák 
György Szakgimnázium és 
Szakközépiskola végző-
sei iskolájuktól. Az ünnepi 
eseményt megtisztelte je-
lenlétével Szamosi Lóránt, 
a Siófoki SZC főigazgatója, 
Hidvégi	József, Fonyód Vá-
ros polgármestere, Gyurina 
Mária, a Palonai Magyar 
Bálint Általános Iskola igazgató-he-
lyettese és Háncsné Slezák Zita, a 
Balaton Kollégium megbízott igaz-
gatója is.

A ballagáson végzős tanulóink 
közül többen oklevelet és/vagy pla-
kettet, illetve könyvjutalmat kaptak 
teljesítményükért.

A Fonyódi Szakképzésért Ala-
pítvány pénzdíjában részesültek a 
Szakma Kiváló Tanulója Versenyen 
kiemelkedő teljesítményt nyújtók, a 
kitűnő tanulók, a Krúdy Csomagoló-
versenyen eredményes végzős di-
ákjaink, a Ránki György Regionális 
Történelemversenyen helytálló diá-
kunk, illetve iskolánk labdarúgócsa-

A díjazottak osztályok szerinti lis-
tája	megtekinthető	a	www.fonyod.
hu weboldalon.

Megkerestem a fonyódi Sió-
foki SZC Bacsák György Szak-
gimnáziuma és Szakközépis-
kolája képviseletében - némi 
kapcsolati közvetítéssel - a Fó-
rum Plussz Kft. telephelyét, ill. 
annak vezetőjét: Ecsődi László 
urat. A telephely a Balatonlelle 
Ipartelepén található. Egy jól fel-
szerelt magas minőségi munká-
val foglalkozó cégről van szó.

A fémipari szakmai közössé-
günk ötletét vittem magammal. Ez-
zel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, 
hogy felhívjuk a leendő ifjúság fi-
gyelmét arra, hogy a jövőnk alakítá-
sában milyen hatalmas szerepük is 
lehet az elkövetkező években. Fel-
adatunk meggyőzni őket a szakmák 
tanulásának jelentőségéről, ami 
valljuk be nem is egyszerű feladat.

patának utolsó évfolyamos, több 
szép sikert elérő játékosai.

Ballagási ünnepségünkön hagyo-
mányosan köszönetet mondunk 
azoknak, akik áldozatos munkájuk-
kal segítik iskolánk nevelő-oktató 
munkáját.

A Siófoki Szakképzési Cent-
rum Bacsák György Szakgimnáziu-
ma és Szakközépiskolája falain be-
lül 2011 óta elérhető a közbizton-
sági fakultációs szakgimnáziumi 
képzés. Ma már büszkén mondhat-
juk el, hogy több volt bacsákos diák 
teljesít szolgálatot a haza és mind-
nyájunk védelmében rendőrként és 
határvadászként. Nagy örömünkre 

szolgál, hogy 2017 szep-
temberétől immár a rendé-
szet szakirányon is indítha-
tunk osztályt.

A közbiztonsági fakultá-
ciós diákjaink nyári gyakor-
latukat évek óta a Fonyódi 
Rendőrkapitányságon töl-
tik. Sok diákunk teljesített 
itt közösségi szolgálatot 
is, ezen kívül több iskolán 

kívüli program, bűnmegelőzési és 
drogprevenciós előadás megszer-
vezése is a kapitányság munkatár-
sainak köszönhető. 

Emlékplakettel és oklevéllel fe-
jeztük ki köszönetünket Horváth 
Gyula és Marics Zsolt Alezredes 
Uraknak a fonyódi rendészeti kép-
zés megteremtésében, illetve a köz-
biztonsági fakultáció működtetésé-
ben nyújtott, diákjaink számára a 
legmagasabb szakmai nívót bizto-
sító, önzetlen segítségükért.

           Horváth Péter

Ecsődi úr felajánlotta segítsé-
gét arra, hogy segíti ötletünk gya-
korlati megvalósulását. Felismer-
te, hogy cégük és más vállalkozá-
sok fennmaradásának lehetősé-
ge csakis a szakképzés feltétele-
inek javításával érhető el. Örülök, 
hogy vannak még olyan emberek, 
akik önzetlenül, munkájukkal segí-
tik ennek a célnak az elérését.

Ötletünk gyakorlati kivite-
lezésével egy az iskolánkra 
vonatkozó emlékérem készí-
tésére alkalmas berendezést 
készítettek. A készülék se-
gítségével az érdeklődő fia-
talság maga készítheti el ezt 
az emlékérmet. Ezzel talán 
megteszi az első lépéseket a 
szakképzés felé.

Az emlékérem készítését 
a „Szakmák éjszakája” országos 
program keretében mutattuk be 
2017. április 21-én nagy sikerrel.

Ezúton is köszönjük a Fó-
rum Plussz Kft. dolgozóinak 
és Ecsődi László úrnak a segít-
ségét.
 Kovács Tibor
 tagintézményvezető-
 helyettes
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A múzeum programjai
Az elmúlt tavaszi hónapokban 

sok érdekes programmal vártuk lá-
togatóinkat a múzeumba. Megem-
lékeztünk jeles napokról, mint a 
Föld napjáról, amelyet Egyed Eme-
se művésztanár színpompás fest-
ményeivel demonstráltunk. A ki-
állítást ezúttal is Bántó Zsuzsan-
na a fonyódi gimnázium igazgató-
nője nyitotta meg. A szerencsések 
egy tombolasorsolást követően az 
alkotó felajánlott műveit is hazavi-
hették. Ezt követően a Berzsenyi 
Irodalmi Társaság szervezésében 
Horváth Hermina a fonyódi gimná-
zium egykori diákja ex libriseit cso-
dálhattuk meg, amelyeket Vén Zol-
tán a Társaság művészeti alelnöke 
ismertetett, zárásként a művész-
nő diákkori és pályakezdő emléke-
it osztotta meg velünk. A Magyar 
költészet napján versmaratonra 
hívtuk az általános iskola diákjait, 
akik délelőttől késő délutánig kö-
zös és egyéni szavalatokkal ünne-
pelték a magyar verset, József At-

tila születésnapját és Arany János 
születésének 200. jubileumát. A 
Madarak és fák napja alkalmából 
ellátogatott hozzánk Havasi Máté 
a Madártani Egyesület munkatár-
sa és bemutató előadással, ma-
dárgyűrűzéssel várta a természet 
rajongóit. Később, a nagy érdek-
lődésre való tekintettel újra ellá-
togatott hozzánk, így a Fülemülék 
éjszakája alkalmából örömmel fe-
deztük fel a Kossuth erdő madár-
világát, többek között a fülemü-
le énekét. A gyerekek szívesen se-
gédkeztek a gyűrűzés tennivalói-
ban, és kérdésekkel halmozták el a 
szakembert.

A tavaszt egy nagy sikerű ren-
dezvénnyel zártuk. A Gyereknap-
pal egy idejű Magyar hősök emlék-
napja alkalmából a fonyódi kishu-
szárok Bandérium napját tartottak, 
ahol egy lovas felvonulást követő-
en megkoszorúzták a világháborús 
emlékművet, ifjú huszárokat avat-
tak, előléptetéseket, kitűntetése-

ket osztottak és a Fonyódi Önkor-
mányzat támogatásának köszön-
hetően a gyermekek átvehették 
szablyáikat, amelyekkel a magyar 
zászlóra is felesküdtek. 

Ezúton is köszönjük szépen tá-
mogatóinknak a segítséget és 
közreműködést, amellyel hozzájá-
rultak rendezvényeink sikeréhez. 
A következőkben sem maradunk 
események nélkül. Nyáron is vár-
juk látogatóinkat időszaki kiállí-
tásainkra, a Múzeumok Éjszakája 
sokszínű programjaira, július, au-
gusztusban pedig a Nyitott Alkotó-
műhely kézműves foglalkozásaira 
július 4-től.
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Gyermekkoromból emlékszem, 
nem múlhatott el szilveszter Sas-
kabaré nélkül. A szüleim általá-
ban az ő műsorával búcsúztatták 
az évet és mivel akkor még egy 
tévé is nagy dolognak számított 
a családban, nekünk gyerekeknek 
is nézni kellett ha értettük a poé-
nokat ha nem. Azóta mintha csak 
nálunk telt volna el harminc év, 
ugyanolyan energikusnak láttam 
most élőben mint akkor a tévén 
keresztül. Az indulásról, pályáját 
meghatározó személyekről, ked-
ves szerepekről mesélt nemcsak 
szórakoztatóan hanem úgy, hogy 
minden érzékünket uralta. Törté-
netmesélésből észrevétlenül vál-
tott át szavalásba, olyan élményt 
nyújtva, hogy jó ideje már szín-
házban sincs ehhez fogható élmé-
nyem...

Aki a szórakoztatóiparban dol-
gozik, az bizonyára örül ha másról 
is beszélhet mint a humor, kérte is 
beszélgetőpartnerétől, hogy más-

Ne csak a humorról... :
Kedd este Sas Józseffel
„Most úgy tűnik zavarosan beszélek és ez végig
így lesz” -, szinte helyet sem foglalt és már nevettetett.

ról is essék szó az est folyamán.
Persze nehezen lehetett elvo-

natkoztatni...
„Bizonyos helyeken elviselik a 

humort” - mondta egy ízben. 
Említést tett arról, hogy az adott 

érában a humor erősen könnyítet-
te  a kapcsolatrendszer kialakítá-
sában, olyan ajtókat nyitott meg 
előtte, amire korábban gondolni 
se mert volna. Lett aztán belőle 
író, rendező, humorista, színház-
igazgató.

Szinte hitvallásaként adta tud-
tunkra, hogy a valódi kabaré a va-
lós világból származik, abból táp-
lálkozik, egy dal révén példát is 
hozott nekünk, amiért mindent el-
söprő taps volt a jutalom. 

Sas József,  rendkívülinek ta-
lálta a fonyódi közönséget, fogé-
konyságában, érzékenységében, 
jól esett nekünk, hogy megérezte 
milyen nagy megbecsüléssel, sze-
retettel fogadtuk.

   Mellory

A VAGABUND Vitorlás Sport-
egyesület idén is csatlakozott  a 
Magyar Vitorlás Szövetség ál-
tal rendezett Go Boating! nap-
hoz, melynek vendége a fonyódi 
Vízisport Központban Méder Áron 
óceáni szólóvitorlázó volt, aki 
2006 szeptembere és 2009 szep-
tembere között egyedül kerülte 
meg a Földet. A program kereté-
ben több környékbeli településen 
is képviseltettük magunkat, hogy 
a diákok körében népszerűsítsük 
a vitorlázást.

Az idei évben is megtartjuk heti 
vitorlás táborainkat a Vitorlás Suli 
program keretein belül, a Magyar 
Vitorlás Szövetség által szakmailag 
elismert képzőhelyként. Ennek so-
rán a 6-16 éves gyerekek megismer-
kedhetnek a vitorlázás alapjaival, a 
kötélcsomózással és a vízből men-
téssel valamint a hét végére köny-
nyedén tudják irányítani az egysze-
mélyes Optimist vitorlásokat.

A gyereknapra felajánlott 1 db 
ingyenes egyhetes vitorlás tábo-
rozási lehetőség szerencsés nyer-
tesének ezúton is gratulálunk!

A táborok időpontjait és ked-
vezményeinket keresd a vaga-
bundsport.hu valamint facebook.
com/vizisportkozpont oldalon.

Jelentkezés:
Kocsis Ádám +36 70 242 6247

vitorlasoktatas@gmail.comA fonyódi lőtér idén is szombat 
15-19 órai nyitva tartással várja a 
kicsiket és na-
gyokat. Felsze-
relésünket egy 
40m-es mozgó-
célos pályával 
bővítettük. Fel-
hőtlen szóra-
kozás az egész 
családnak. Igé-
nyeseknek mes-
terlövész kép-
zés. A lőtér a 
Dobó utcában 

Szezonkezdet a Fonyódi
Lőtéren!

Vagabund

található, a piac mellett. További 
információk: www.fonyodiloter.hu 
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Június negyedikén mindig 
eszembe jut nagyanyám, akinek 
gondja volt rá, hogy ezen a napon 
akkor is emlékezzünk, amikor bűn 
volt kiejteni szánkon a szót, hogy 
Trianon.

Legszebb emlékeim közé tarto-
zik, amikor nagyanyám a Párizsba 
távozó békeküldöttségről mesélt 
nekem. Testvére, aki a főváros-
ban élt, ott volt a Keleti Pályaudva-
ron, amikor 1920. január 6-án, az 
Apponyi gróf vezette békeküldött-
séget búcsúztatták. 
Lelke mélyéig meg-
érintette a felejthe-
tetlen, történelmi pil-
lanat, ahogy az idős 
gróf pár keresetlen 
szóval megköszön-
te az emberek bizal-
mát. Amikor küldött 
társaival együtt fel-
szállt a különvonat-
ra, felharsant a Him-
nusz, melynek hang-
jai könnyeket csaltak 

A Fonyódi Járás és a lengyelor-
szági Krotoszyni Járás több tele-
pülésének kapcsolatából alakult 
ki a két térség közti együttműkö-
dés, mely megalapozta megálla-
podásukat. Tavaly nyáron érke-
zett a lengyel delegáció Fonyód-
ra és a szabadtéri színpadunkon 
láthattuk a krotoszyni néptánco-
sokat. Idén májusban 20 néptán-
cos és 11 fős delegáció utazott 
Krotoszynba, ahol aláírásra ke-
rült a Testvértelepülési Megálla-

Volt nekünk egy országunk

Krotoszyn, Fonyód új testvértelepülése

az emberek szemébe.
A folytatást jól ismerjük. Kö-

zeledve a szomorú évfordulóhoz, 
szinte magam előtt látom a kül-
döttséget, ahogy megérkezik Pá-
rizsba, a békeszerződés véglege-
sítése előtti tárgyalásokra. Nagy-
szüleimtől gyakran hallottam, 
hogy az igazságtalan békeszerző-
dés aláírását követően a főváros-
ban és szerte az országban meg-
kondultak a harangok, és a gyárak 
megszólaltatták szirénáikat. Rö-

vid időre a közlekedés is leállt, és 
mindenütt bezárták az üzleteket 
és az iskolákat. Az ország mély 
nemzeti gyászba borult. Nagy-
anyám akkoriban egy évig fekete 
ruhát hordott, gyászolva veszte-
ségünket, siratva az elcsatolt or-
szágrészeken maradt honfitársa-
kat. Példáját követte a faluban a 
többi asszony is. 

Amikor a nagyszüleimre gondo-
lok, önkéntelenül eszembe jut Tri-
anon is. Oly sokat hallottam tő-

lük életük azon idő-
szakáról, ahogy a ké-
sőbbi évekről is, mi-
ként sikerült a meg-
csonkított ország-
részből újra európai 
államot teremteni.  

- Erre senki más 
nem lett volna képes 
- mondta Nagymama, 
miközben sugárzó te-
kintetében végtelen 
büszkeséget láttam. 

         Lévay Mária

podás. Ezzel újabb lehetőségek 
nyílnak a fonyódi gyerekek, ci-
vil szervezetek előtt a tapaszta-
lat cserére és mi is tanulhatunk 

a jól működő gazdasági példák-
ból és a közigazgatási tapaszta-
lataikból.
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A Dog Beach Fest érdekes és 
hasznos programokkal, kutyás ki-
állítókkal várja a Fonyódra látoga-
tó kutyabarátokat. Az igazi kutyás 
kikapcsolódás garantált, és emel-
lett a felelős kutyatartást népsze-
rűsítő programokkal is találkoz-
hatnak a fonyódi kikötőbe és a Ku-
tyás strandra látogatók. Tippeket 
kaphatnak kutyájuk táplálásával, 
egészségének megőrzésével kap-
csolatban, ahogy a balatoni kutya-
barát szolgáltatásokról is a Kutya-
barát Balaton Élménykalauz közre-
működésével. A rendezvényen ku-
tyákat segítő civil szervezetek is ott 
lesznek, akik az örökbefogadás fon-
tosságára hívják fel a figyelmet. Ku-
tyakiképző tanácsai, kiállítók porté-
kái is színesítik az eseményt, de je-
len lesz a Magyarországon egyedül-
álló önkiszolgáló kutyamosó is!

Dog Beach Fest

Múzeumok Éjszakája
Program: 2017. június 24.

20.30-21.30 „Növénytársulások, gyógynövények a fonyódi parkerdőben” a Fonyódi Kertbarátok Köre, 
Rajczi Erika kertészmérnök vezetésével, az előadás egy séta keretében valósul meg a parkerdőben a
múzeumtól indulva.   
21.30-tól folyamatos programok a múzeumban 

Kézműves	foglalkozás:
Kerámia készítés Bakonyiné Kapitány Mária a népművészet mesterének vezetésével és papírfonás

Lengyel Tímea vezetésével.

Tárlatvezetés igény szerint:
Madarassy István „Útirajzok” című időszakos kiállítása és a múzeum állandó kiállítása tárlatvezetéssel.

Játszóház:
a Balaton ezer arca kicsinek és nagyoknak a Nők a Balatonért Fonyódi Csoport,

Piliszky Zsuzsanna vezetésével.

Szent	Iván	–	éji	tűzgyújtás,	tűzugrás,	tánc,	néphagyományok Sinkovics Zoltán néptánc oktató 
 vezetésével, Németh Ferenc zenetanár és tanítványa élőzenés közreműködésével.

 23.00 órától „A csillagos égbolt csodái Szent Iván éjjelén” a Nagykanizsai Amatőrcsillagász 
 Egyesület közreműködésével.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 
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Molnár Rita lett a Fonyódi Kul-
turális Intézmények új igazgató-
ja. Lengyeltótiban született, jelen-
leg is ott él két gyermekével. Gyer-
mekkora óta az emberek bizalom-
mal fordulnak felé, számos kö-
zös élményt sikerült közösségek-
ben megtapasztalnia a 
környezetében élőkkel, 
a szervezésben és lebo-
nyolításban résztvevők-
kel együtt, korosztálytól 
függetlenül.

- Hogyan került erre a 
pályára? 

- Tanáraim ajánlásá-
ra a középiskolai tanul-
mányaimat a szente-
si Horváth Mihály Gim-
názium, irodalmi-drá-
mai tagozatán végeztem. Pálya-
kezdőként a színészi hivatás von-
zott, mert közvetíteni szerettem 
volna a szellemi értékeinket, hogy 
kizökkentsem a nézőket a min-
dennapok egyhangúságából, és 
a szép, felemelő vagy drámai él-
mények jelenben való megélésé-
hez hozzájárulhassak. Később is 
alkotni szerettem volna, de már 
kézzel fogható értékeket is, ezért 
az érettségit követően Budapes-
ten kihalófélben lévő mestersé-
gek oktatása keretében az Ipa-
ri és Kereskedelmi Minisztérium 
által kiállított szíjgyártó-nyerges 
szakképesítést szereztem. Tanul-
mányaim során rájöttem, hogy az 
én hivatásom az emberek segíté-
se, a közösségek szervezése, a 
lehetőségek megteremtése a sza-
badidő kulturált eltöltésére, ha-
gyományaink ápolása és gyűjté-
se, és az élethosszig tartó tanu-
lás elősegítése, a tehetséggon-
dozás kell, hogy legyen. Így Bu-
dapesten tanultam az Eötvös Ló-
ránd Tudományegyetem Tanár-
képző Főiskolai Kar és ELTE Peda-
gógiai és Pszichológiai Kar, mű-
velődésszervező szakán. 

Bemutatjuk: Molnár Rita
- A fonyódi munkáját megelő-

zően is hasonló beosztásban dol-
gozott. Milyen tapasztalatokat 
szerzett? 

- 2001 óta szinte megszakí-
tás nélkül dolgoztam a közműve-
lődésben, minden közművelődé-

si területet érintve, kezdetben mű-
velődésszervezőként, majd köz-
művelődési intézményvezető-
ként is. 2008-óta dolgozhattam a 
nonprofit civil szektor munkájában 
is, mert a Szőlősgyörökért Köz-
hasznú Nonprofit Kft. alapításá-
tól ügyvezetőjeként a vidékfejlesz-
tésben, ifjúsági programok szer-
vezésében és a közösségfejlesz-
tésben is tapasztalatokat szerez-
hettem.  Munkám során a progra-
mok szervezésénél mindig fontos 
szempontnak tartottam az együtt-
működő partnereken kívül a civil 
szervezetek és az önkéntesek be-
vonását is. Ezzel számos orszá-
gos és határon átívelő kapcsolat-
ra és együttműködésre tehettem 
szert. Nagy szeretettel kezdtem 
meg munkámat Fonyódon. Bízom 
benne, hogy a jól működő kezde-
ményezéseket ápolva, kiegészítve 
és új szolgáltatásokat beépítve a 
közművelődési palettába, hozzá-
járulhat vezetésemmel a Fonyó-
di Kulturális Intézmények szakmai 
tevékenysége a város jó hírnevé-
nek öregbítéséhez.

- Mi az, amit szeretne város-
unkban megvalósítani?

- Számos ötletem van, amit sze-
retnék megvalósítani a város veze-
tésével, a helyi civil szervezetekkel 
és az intézmény dolgozóival közö-
sen összefogva, de most csak né-
hányat emelnék ki a tervek közül, 
ami a nyári időszakban kerül meg-

valósításra:
2017. június 21-től 

2017. augusztus 16-
ig „Piaci Játszóház a 
FOKI-ban” elnevezéssel 
indul a szerdai és szom-
bati piac napokon 9 órá-
tól 12 óráig, játszóház 
és kézműves foglalko-
zás a Kulturális Köz-
pontban, ahová sok sze-
retettel várjuk a ked-
ves érdeklődőket, hogy 

amíg a szülő a piacon vásárol, a 
gyermekeknek tartalmas prog-
rammal szolgálhassunk. Szep-
tembertől a program szombati na-
pokon rendszeresen 9 órától 12 
óráig vehető igénybe. 

A nyárra a könyvtár nyitva tartá-
sát kiegészítve és a turistáknak is 
igénybe vehető szolgáltatással ké-
szülünk „Strandkönyvtár” megva-
lósításával. A fürdőzők igényeihez 
igazítva 2017. június 17-től napon-
ta 9 órától-19 óráig a Vigadó té-
ren a Tourinform Irodában várjuk a 
kedves érdeklődőket és az olvasni 
vágyókat. 

A FOKI új vezetője őszre ter-
vezi a lakosság igényfelméré-
sét a közművelődési programok-
kal kapcsolatosan, kérdőíves for-
mában, valamint a civil szerveze-
tek képviselőinek meghívását egy 
kerekasztal beszélgetésre a to-
vábbi együttműködési lehetősé-
gek felkutatása és erősítése, va-
lamint a következő év munkaterv-
ének kialakítása érdekében. Ötle-
teiket és javaslataikat személye-
sen, vagy e-mailben a kultura@
fonyod.hu címre várja. 

	 	 				szerkesztőség
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Öt év után tisztújító közgyűlést 
tartottak a Petőfi  SE Fonyód háza 
táján. A tagokat és az elnököt vita 
és ellenvetés nélkül választotta 
meg a tagság. 

Az új elnökség: 
• Bakos Zita (kézilabda szakosz-
tály), elnökségi tag
• Erdei Barnabás (labdarúgás szak-
osztály), elnökségi tag
• Kovács Dávid (labdarúgás szak-
osztály), elnökségi tag
• Pergel Norbert (asztalitenisz 
szakosztály), elnökségi tag
• Bognár Ákos, elnök

Bognár Ákos újra megválasztá-
sa után azt nyilatkozta, hogy az új 
elnökségtől nagyobb aktivitást vár. 

Tisztújító közgyűlés - Petőfi  SE

Gyermeknap az óvodában

Szerencsésnek tartja, hogy a ké-
zilabda és az asztalitenisz szak-
osztály is képviselteti magát az 
elnökségben úgy, mint a labdarú-
gás. Így jobban átláthatják a mű-
ködést és könnyebb lesz koordi-
nálni, hogy kinek mire van szük-
sége.

Továbbra is cél a pályázatok 
minél hatékonyabb kihasználása, 
a labdarúgóknál például a TAO 
pályázatok kihasználása fontos 
feladat, hiszen most már műkö-
désre is lehet pályázni, edzői bé-
rekre, tárgyi eszközökre és fel-
szerelésre egyaránt. 

Fonyód Város Önkormányza-
ta képviseletében Hidvégi Jó-
zsef polgármester biztosította az 
Egyesület tagjait a város támoga-
tásáról, azonban arra bíztatta az 
elnökséget, hogy minél több tá-
mogatót, szponzort próbáljanak 
meg a Sport Egyesület életébe 
bevonni. 

	 	 						szerkesztőség

A tavalyi évhez hasonlóan, 
idén is megrendezésre került az 
óvodában a hagyományos gyer-
meknap.

Már reggel korán Tibi bohóc 
várta, szórakoztatta a gyereke-
ket. Interaktív műsorával, „lufi 
csodáival” örvendeztette meg 
óvodásainkat, majd az udvaron, 
a délelőtt folyamán az óvó nénik 
és dadus nénik homokvárépítés-
sel, ügyességi játékokkal, játé-
kos sportvetélkedőkkel, csillám-
tetoválással várták a gyerekeket.

A bélatelepi Nosztalgia Fagyizó 

minden évben ingyen fagyit ajánl 
fel az óvodásoknak és a bölcső-
déseknek a gyermekek legna-
gyobb örömére. Ezúton a klasszi-
kus csoki, vanília mellé puncs fa-
gyi is társult, köszönjük!

A felhőtlen szórakozás mel-
lett kiemelten fontosnak tartjuk a 
gyermekek biztonságát, balese-
tek megelőzését, az ovisok he-
lyi közlekedési eszközökkel való 
megismertetését, ezért a délelőtt 
egyik fő programja, hogy a rend-
védelmi szervek, egészségügyi 
dolgozók munkatársai bemutat-

ják és közel hozzák a gyermekek-
hez pl. a rendőrséget, tűzoltósá-
got, mentősöket.

Ebben az évben a rendőrség 
munkája kapott főszerepet. Óvo-
dánk csatlakozott a Mini Manó 
Ovi Kresz programhoz, ennek ke-
retén belül Dani Diána r.zls játé-
kos módon a biztonságos közle-
kedés alapszabályaira hívta fel a 
középsősök és a nagyok figyel-
mét. Közben az udvaron a kiseb-
bek kipróbálhatták a rendőrautót, 
beülhettek, kedvükre szirénázhat-
tak. Ebéd után, ugráló vár szóra-
koztatta a nagyokat, külön öröm 
számukra, hogy ezen a délutánon 
nem „kell” pihenniük, aludniuk. 
Három órától már a testvérek, ba-
rátok, szívesen visszajáró iskolá-
sok, kedves ismerősök is együtt 
szórakozhattak, játszhattak zárá-
sig, hogy aztán kellemesen elfá-
radva, megpihenve másnap a vá-
rosi gyermeknapon szórakozhas-
sanak tovább.

A gyermeknap lebonyolításá-
ban segítő minden résztvevőnek 
ezúton is köszönöm a közremű-
ködést.

       Szántó Andrea
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APRóHIRDETÉSEK
Iroda és lakástakarítást vállalok! 
Tel.: 06-70/307-7421

•
Energetika tanúsítás, épületterve-
zés, okleveles építész, épületener-
getika tanúsító! Tel.: 06-20/979-
9390

•
Dióhéj csónak eladó Fonyód-
Alsóbélatelepen, használt, jó álla-
potú, kétpár evezős, jutányos áron. 
E-mail: lukafalvy@freemail.hu Tel: 
06-20/546-0479

•
Fonyódligeten minden nap nyitva az 
Iciri-Piciri ABC reggel 7-21-ig. Hàzi 
füstölt termékek, italok, pékàru stb.

•
Autó Eladó! Hyundai Sonata 2.0 D, 
automata, kiváló állapotú. Gyártá-
si év: 2006, 110E km Ár: 1.7 M, Fo-
nyód, Telefon: 06-30/271-3429

•
Eladó 5 db vörösboros tölgyfa hor-
dó (60 – 100 l-ig), 1 db 80 l-es hidra-
ulikus szőlőprés, 1 db 300 l-es szü-
retelőkád. Tel.: 06-30/406-7919

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.

Bélatelepi, szezonálisan működő 
büfébe munkatársakat - konyhai 
személyzetet, pultost - keresünk. 
Érdeklődni a 06-30/969-8662  tele-
fonszámon, 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 , 
bébiszitterkedést, korrepetálást 
vállalok. Tel.: 06-70/272-1112

•
Olaszországban, Fonyódtól kb. 450 
km-re, közvetlen tengerparti ősfás 
kempingben mindennel felszerelt, 
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-
30/620-4334

•

Nyári munkára (07.01-08.30) 
18 év feletti  eladót keresünk  a 
Dísz téri dohányboltba, érd. 06-
30/620-4334

•
A Fonyódi Alapfokú Művészeti 
Iskola fiatal, egyedülálló tanára 
albérletet keres Fonyódon szep-
tember 1-től. Telefon: 85/560-
264, 30/4264-007

•
Fonyódligeten, a Liget étterem-
be keresünk konyhai kisegítőket, 
szakácsot, felszolgálót nyári 
szezonra! Tel.: +06-30/484-6788; 
E-mail: office.liget@gmail.com

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

•
A Fonyódi Turisztikai Egyesület 
várja a lelkes, dolgozni akaró di-
ákokat szezonális munkára! Tel.: 
06-20/959-7317

•
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