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Fonyódi Kulturális Intézmények (Városi Kulturális Központ és Könyvtár)
Cím: 8640 Fonyód, Ady E. u. 17-21. (Kulturális Központ)

Tel.: +36-85/900-050; Mobil: +36-20/380-3778; Programszervező: +36-85/900-049; +36-20/320-5599
Honlap: http://konyvtar.fonyod.hu; E-mail: konyvtar@fonyod.hu

Nyitva tartás: H: 9:00-17:00, K: 12:00-17:00, SZE: 9:00-17:00, CS: 10:00-18:00, P: 9:00-17:00, SZO: 9:00-13:00

Fonyódi Járási Szociális, Család És Gyermekjóléti Központ 
Cím: 8640 Fonyód Fő u. 43

Intézményvezető száma: +36-85/560-212; +36-20/380-4287; Központ alegységvezető száma: +36-20/380-3701
Weboldal: www.fonyod.hu; E-mail: szockozpont@fonyod.hu

Nyitva tartás: H - CS: 8:00-16:00; P: 8:00-12:30
Család és gyermekjóléti szolgáltatás, Fonyód:

Cím: 8640 Fonyód Fő u. 43., Elérhetőség: Tel.: 06-85/560-212
Nyitva tartás: H-K-SZ: 8:00-12:00; CS: 13:00-15.30; P: Nincs ügyfélfogadás

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, Balatonfenyves:
Cím: 8646 Kölcsey F. u. 30., Elérhetőség: Tel.: +36-85/362-501;

Nyitva tartás: H: 8:00-12:00, K: 12:30-15:30, SZE: 8:00-12:00, CS: 9:00-11:30, P: Nincs ügyfélfogadás

Fonyódi Polgármesteri Hivatal
Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

E-mail: info@fonyod.hu; Telefon: +36-85/562-980; Fax: +36-85/562-999
A hivatal általános ügyfélfogadása: SZE: 8:00-12:00; 13:00-16:00; P: 8:00-12:00

Fonyódi Múzeum
Cím: 8640 Fonyód, Bartók Béla utca 3.

Tel: +36-85/560-392, Honlap: fmhe.hu; E-mail: muzeum@fonyod.hu, fonmuzeum@t-online.hu
Nyitva tartás: K - P: 10:00-17:00; SZO: 10:00-12:00; szünnap: Vasárnap, Hétfő

Csoportoknak előzetes bejelentés alapján más időpontban is.

Közérdekű információk

Egészségügyi Nonprofit Kft.
Cím: 8640 Fonyód, Szent István u. 27., Telefon: +36-85/560-970; +36-85/560-980; 

Fax: +36-85/560-976 E-mail: gyogyintezet@fonyod.hu, ekht@t-online.hu 
Ügyelet: Telefon: +36-85/360-050 Hétköznap: naponta 16:00 órától másnap reggel 8:00 óráig.

Hétvégén és ünnepnapokon: reggel 8:00 órától másnap reggel 8:00 óráig.

A Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Cím: 8640 Fonyód, Fő u. 19. Telefon: +36-85/560-054, +36-85/360-160, E-mail: hivatal@fonyod.gov.hu

Honlap: www.somogy.gov.hu
ügyfélfogadási rendje: H, SZE: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, P: 8.00 – 13.00 

Járási Hivatal, Fonyód, Ady E. u. 39.: Telefon: +36-85/361-214; 
ügyfélfogadási rendje: H, SZE: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, P: 8.00 – 13.00 

Kormányablak, Fonyód, Ady E. u. 1.: Telefon: 06-70/450-4656 
ügyfélfogadási rendje: H: 7.00-17.00, CS: 8.00-18.00, K, SZE, P.: 8.00- 16.30

Fonyódi Városfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
Cím: 8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17.

Telefon / Fax: +36 85/560-287; Ügyeleti telefonszám: +36-20/525-2675
E-mail: info@fonyodert.hu; Weboldal: http://fonyodert.hu/

Fonyódi Rendőrkapitányság
Cím: 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2.

Tel.: +36-85/560-990; őrszoba: +36-20/461-4248; drogprevenció: +36-85/560-990/5350
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Folyamatban van a parkoló automaták beszerzése
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A Képviselő-testület rend-
kívüli ülésén választotta ki, 
hogy milyen automaták lesz-
nek beüzemelve Fonyód vá-
rosközpontjában április else-
jétől.

2016. április 1. napjától fo-
lyamatosan, hétfőtől pénte-

kig, 8 órától 18 óráig terjedő időtartamban díjkö-
telessé válik:

- A Hunyadi János utca, Szent István utca és Blaha 
Lujza utca közötti szakasza (2 db fizető automatával 
ellátva)

Az automaták beszerzése folyamatban van. Ezek a 
készülékek olyan kültéri parkolóórák lesznek, érme 
elfogadóval, mely forint és euro befogadására alkal-
mas, valamint mobiltelefonon keresztül is lehet majd 
fizetni. Az LCD kijelzővel hangjelzővel és háttérvilá-
gítással ellátott automaták többnyelvű kezelőfelület-
tel szolgálják ki a gépjárműtulajdonosokat. Összesen 
négy darabot kell majd beüzemelni.

Mint arról korábban már beszámoltunk, az alábbi 
területeken lesz még a várakozás díjköteles:

Minden év június 1-től augusztus 31-ig terjedő 
időszakban, minden nap 8 órától 22 óráig terjedő 
időtartamban:

- Sándortelepi strandon lévő parkoló (sorompós 
rendszerrel)

- Vígadó tér előtt lévő parkoló (sorompós rendszer-
rel)

- Fürdő utcában a vasúti átjárótól a Lidó Társas-
házig, az utca északi oldalán (2 db fizető automatával 
ellátva)

A várakozási díj mértéke: 200,- Ft/óra/közúti jármű

Minden év június 1-től augusztus 31-ig terjedő 
időszakban minden szerdán és szombaton, 6 órá-
tól 14 óráig terjedő időtartamban.

- Piac előtti parkolóban és a volt lengyel piac terü-
letén.

A várakozási díj mértéke: 300,- Ft/nap/közúti jár-
mű.

A képviselő – testület dolgozik annak a lehetőségén, 
hogy a fonyódi állandó lakosok számra milyen mó-
don tudjon kedvezményt biztosítani.

         szerkesztőség

FELHÍVÁS
Lomtalanítási hulladék kihelyezésének időpontjai:

- Fonyód, Fő utcától Keletre eső területen 2016. április 9-10-én
- Fonyód, Fő utca és a Fő utcától Nyugatra eső területen 2016. április 16-17-én 

lehet kihelyezni a lomtalanítási hulladékot. 
Kérjük a fenti időpontok pontos betartását!

Fonyód Város Önkormányzata
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Fonyód, a fonyódi emberek és az idegenforgalom szolgálatában
A Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatja, és 

magáénak tekinti azokat az elveket, elképzeléseket, 
amelynek célja egy sikeres városmárkázás megvaló-
sítása. Civil szervezetként a működést, szervezetfej-
lesztést, turizmust támogató, a városi vagyont gya-
rapító pályázatokat igyekszik elnyerni.  A napokban 
beadandó pályázatból képzéseket, kerékpáros pontot, 
útbaigazító és információs táblákat, kültéri padokat, 
asztalokat, szemeteseket, a strandokra szervezett 
programokat tervez. 

Fontos küldetése a taglétszám bővítése. Az idei 
évben az egyesület tagjai közé mind több szolgálta-
tót, magánszálláshely kiadót várunk. Ennek érdeké-
ben egy olyan csomagkínálattal fordulunk majd az 
idegenforgalomban érdekelt helyi magánszemélyek, 
szolgáltatók, vállalkozók irányába, amellyel az álta-

luk kínált szolgál-
tatás népszerűbbé, 
eladhatóbbá válhat. 
Mindezt egységes 
megjelenéssel kíván-
juk elérni kiadványa-
inkban, elektronikus 
felületeinken, irodánkban, információs pontjainkon. 
Három információs pontunk mellé tervezzük a Kilá-
tót is bevenni, megvalósítani a tájékoztatást és aján-
déktárgy értékesítést. Célunk nem csupán a turisták, 
de a helyi emberek megszólítása is. Várjuk minden 
kedves fonyódi véleményét, ötleteit, építő kritikáját 
függetlenül attól, hogy tagja vagy sem az egyesület-
nek, hiszen mindannyiunk otthonát, munkáját, élette-
rét jelenti Fonyód.      Gyurina Mária

Új munkatárs a Fonyódi Turisztikai Egyesületnél

Oláhné Kovács Noémi Zsuzsanna személyében új 
munkatárs került a Fonyódi Turisztikai Egyesület-
hez. Igazi lokálpatrióta, hiszen ezer szállal kötődik 
Fonyódhoz. 
Milyen módon kötődik Fonyódhoz?
Édesanyám tősgyökeres fonyódi, édesapám Balaton-
boglárról származik, de hosszú ideje élnek már itt a 
városban. Én egészen a Mátyás Király Gimnázium 
befejezéséig itt végeztem tanulmányaimat, utána ke-
rültem Pécsre.  Az egyetemi évek során a nyarakat 
töltöttem Fonyódon. Tavaly nyár óta pedig ismét itt 
élek a férjemmel. 
Hol tart a Turisztikai Egyesületbe való beilleszke-
dése?
Úgy érzem, egészen jól haladunk. A közvetlen kol-
légáimmal megtaláltuk a közös hangot, a feladatokat 
elosztjuk egymás között, igyekszik mindenki a lehe-
tő legjobbat nyújtani. A rendezvényeken segítőként 
résztvevő diákokkal szintén jó kapcsolat alakult ki, 

ezen rövid idő alatt is.
A jelenlegi munkáját olyan épületben végezheti, 
amelyet az édesapja tervezett. Milyen érzés ez Ön-
nek?
Természetesen jó érzéssel tölt el. Nagyon büszke va-
gyok édesapámra és erre az épületre is, amely méltó 
módon képviseli városunkat és a kulturális értékeket 
is.
Milyen korábbi tapasztalatokat tud a munkájá-
ban kamatoztatni?
A kommunikációs tanulmányaimból sokat, hiszen itt 
nagyon fontos, hogy jól tudjuk kezelni a különböző 
helyzeteket, szót értsünk a hozzánk betérő helyiekkel, 
vagy ide látogató turistákkal. A napi ügyek intézésé-
ben és a szervezés terén pedig a korábbi munkahe-
lyek tapasztalatait tudom remekül hasznosítani. Az 
idei kolbászfesztiválra való kitelepülésünk egy kiváló 
próbatétel volt számomra, amelynek során igyekez-
tem (a kollégáimmal együtt) a lehető legjobban vé-
gezni a feladatomat. 
Az egyesület fő feladatát hogyan határozná meg? 
Elsősorban a tájékoztatás, az emberek informálása a 
feladatunk, melyből adódóan egy vendég velünk ta-
lálkozik először a városban, általunk éri az első be-
nyomás. Éppen ezért roppant fontosnak tartom, hogy 
a Turisztikai Egyesület mindent megtegyen azért, 
hogy az emberek az információ szerzés közben pozi-
tív képet kapjanak Fonyódról és ezen rövid ’találko-
zás’ után már úgy gondolják: „Igen, ide vissza akarok 
jönni!”.

szerkesztőség
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2016-ban is nagy várakozás előzte meg a Fonyó-
di Kolbászfesztivált, amely a hetedik alkalomra már 
méltán érdemelte ki a téli Balaton legnagyobb gaszt-
ronómiai rendezvénye címet.

Három napon át a legjobb magyar kézművesek por-
tékáit és bemutatóit lehetett megtekinteni az ismét 
termelői piaccá avanzsált sportcsarnok előtti parko-
lóban. Sajtkülönlegességek, szürkemarha, mangalica 
termékek, balatoni borok, békéscsabai házi száraz-
kolbászok és szalámik, baranyai sváb különleges töl-
telékáruk, szalonnák, sonkák voltak kóstolhatóak és 
vásárolhatóak a helyszínen. 

Pénteken a hagyományoknak megfelelően látvány-
disznóvágással indult a gasztrofesztivál. A talpalá-
valót a Dió Banda szolgáltatta, miközben a fonyódi 
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola diákjainak 
kreatív gyermek kézműves kiállítását lehetett szem-
ügyre venni a színpad előtt. A remekművek mind a 
három nap során lenyűgözték a látogatókat bizonyít-
va azt, hogy nem csak bélben az igazság, de még kol-
bászból is volt a kerítés. 

Leányvári Krisztina és Somogyi Zoltán „Max” 
gasztro show-jában bizonyította, újra lehet gondolni a 
kolbász felhasználásának módját. Különleges recepe-
tekkel lepték meg a nagyérdeműt.

Estére szépen benépesült a csarnok, ahol a nyári 
Rock Balatonon a vihar miatt elmaradt Lord koncert 
került megrendezésre. Gidófalvy Attiláék, mint min-
dig, most is pazar bulit varázsoltak a Fonyódon.

Szombaton a már szokásos kolbásztöltő versenyre 
szépszámú csapat érkezett az ország minden tájáról, 
de még a határon túlról is. A többség már komoly ta-
pasztalattal a háta mögött, de volt néhány újonc társa-
ság is. A legtöbben nem az eredményért, mint inkább 
a közösségi élményért vállaltak szerepet ezen a na-
pon. Napközben főleg népzenét és a népi hagyomá-
nyokat megjelenítő fellépők töltötték meg tartalom-
mal a színpadot, folyamatosan gyarapodó közönség 

előtt. Az UFO és a Fáraó pörgős zenéjével készítette 
elő a terepet Csepregi Évának, aki átadta a Neoton 
életérzést nagyszerű produkciójával. Igazi slágerek-
kel köszönthettük Dévényit Tibi bácsit, aki lemezlo-
vasként is osztogatta a legendás pontos labdákat.

Kis Grófo fellépésére táblás házat jelenthettek a 
szervezők, faltól falig mindenhol rajongókat láthat-
tunk a Zákányiban. A hangulatot leírni pedig nem is 
lehet, aki ott volt, tudja mekkora össznépi mulatság 
kerekedett a Bulibáró dalaiból.

Ezen a napon derült ki az is, hogy a jótékonysági 
akciónak hála 141.500,- Ft-os támogatás gyűlt össze 
a Fonyódi Mentőalapítvány javára.

Vasárnap a balatoni települések kolbásztöltő ver-
senye került lebonyolításra. Nem csak csapatokat 
állítottak össze az önkormányzatok, hanem kulturá-
lis értékeikkel, fellépőikkel színesítették a progra-
mot. Egy különleges kezdeményezés is megvalósult, 
a BAHART Zrt. közreműködésével a szárazföldön 
kolbásszal kötötték össze a két szomszéd települést, 
Fonyódot és Badacsonyt. 

A meglepetés fellépő Erox Martini volt, egyenesen 
Olaszországból. A fesztivál végén az is kiderült, az 
abszolút győztesek a badacsonytomajiak lettek.

Jövőre újra Kolbászfesztivál!
szerkesztőség



2016. február

6

Városszépítő munkálatok az új évben
A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemelteté-

si Nonprofit Közhasznú Kft. dolgozói 2016-ban is 
folytatták a városszépítési munkálatokat a telepü-
lés különböző pontjain. A 2015. év végén elkészült 
ütemterv szerint haladva álltak neki a kijelölt felada-
toknak. A villasor mellett húzódó Panoráma sétány 
tereprendezését az év elejétől fogva végezték, ahol 
fákat, bokrokat, sövényt metszettek vissza és kitisztí-
tották a parkos terület környezetét. A patinás területet 
nem csak a turisztikai szezonban, hanem egész év-
ben szívesen látogatják helyiek és látogatók egyaránt, 
ezért is kimelten fontos a rendben tartása.

Fonyód egyik legnépszerűbb sétánya mellett más, 
kevésbé frekventált területeket is igyekeztek rendbe 
tenni. Az úgynevezett üdülőfalut is elkezdték kita-
karítani, ahol azonban jóval nehezebb dolguk volt a 
VÜSZ dolgozóinak, már csak azért is, mert teljesen 
benőtte a gaz, cserjék, ráadásul sajnos sokan szemét-
tárolónak használták ezt az övezetet. Ezért a hulla-
dék elszállításáról is gondoskodni kellett, mialatt az 
eredetileg tervezett takarítást is elvégezték. Fontos, 
hogy a továbbiakban se itt, se máshol ne hagyjanak 
szemetet!

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Szakképzett villanyszerelőt keresünk 

AZONNALI munkakezdéssel ÉVES állásra!
Előny: B-kategóriás jogosítvány.
Bérezés: megállapodás szerint.

Jelentkezni és érdeklődni telephelyünk irodájában személyesen:
Fonyód, Vágóhíd u. 17. 

vagy telefonon: 
85/560-287

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

A városban körülbelül 250 db vízelvezető, hordalék-
felfogó, összeeresztő akna van, amelyeket időnként 
ki kell tisztítani. Mivel az időjárás megengedte, ezért 
már a tervezettnél jóval korábban sikerült hozzálátni 
az aknák kipucolásához. Ez azért fontos, mert ha ilyen 
ütemben tudnak ezek a munkák haladni, akkor min-
den szükséges beavatkozást a szezon kezdetére el fog-
nak tudni látni a városüzemeltetés munkatársai. Az 
ütemtervnek megfelelően továbbra is találkozhatnak 
a városban a VÜSZ alkalmazottaival, ezért kérjük, 
hogy az útmenti munkákra való tekintettel fokozott 
figyelemmel vezessenek!        szerkesztőség
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Megjelent az idei programokat bemutató kiadvány
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Az idei Kolbászfesztivál hétvégéjén találkozhattak 
először a Fonyódi Turisztikai Egyesület standján a 
Fonyód 2016 című kiadvánnyal. Ez egy 32 oldalas, 
turisztikai látnivalókat és az éves, kiemelkedő váro-
si rendezvényeket bemutató, Fonyódot népszerűsítő 
információs anyag. A Fonyód Média Nonprofit Kft. 
által megjelentetett füzetben számos közérdekű infor-
mációt, illetve a turisták számára releváns hirdetése-
ket is találhatnak. Többek között ezzel az anyaggal 
képviseljük településünket az Utazás Kiállításon is. 

Egy több hasábból 
álló, hajtható lepo-
relló is látható volt 
a kitelepült turiszti-
kánál, mely hasonló 
célt szolgál, tömö-
rebben összefoglalva 
a várossal kapcso-
latos tudnivalókat. 
Mindkét alkotás a 
város arculatához 
igazodva, a város-
márkázás jegyében 
valósult meg. A Tu-
rinform Irodában, 
a Kulturális Köz-
pontban, valamint 
valamennyi fonyódi 
rendezvény során 
ingyenesen hozzá-
juthat minden érdek-
lődő. 

szerkesztőség
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A „Gasztroélmények éve” Fonyódon

8

A Magyar Turizmus Zrt. tematikus évként 2016-ot a „Gaszt-
roélmények Éve” elnevezéssel illette. A „Gasztroélmények 
Éve” a Magyar Turizmus Zrt. azon stratégiai célját is szolgál-
ja, hogy az eddigieknél nagyobb erőkkel népszerűsítsék a ma-
gyar vidék vonzerőit mind belföldön, mind pedig külföldön.

Fonyód Város több éves hagyománya a gasztronómia köré 
vont turisztikai rendezvények szervezése. Ezzel a hagyomá-
nyával 2016-ban illeszkedik az országos tematikához és egy-
ben a balatoni turisztikai szezon hosszabbítását célzó törekvé-
sekhez.

A február 5-6-7-én megrendezésre került VII. Fonyódi Kol-
bászfesztivál ötvözi a vidéki disznóvágások hagyományát, a 
térségi települések kolbásztöltési szokásait, a magyar vidék és a téli Balaton arculatának bemutatását.

Július 29-31 napján Hal és Petyek fesztivált rendeznek Fonyódon. A balatoni halételek népszerűsítése mel-
lett a horgászturizmus élénkítése a célja a dél-balatoni városnak szorosan együttműködve a Balatoni Halgaz-
dálkodási Zrt-vel. 

A gasztronómia jegyében augusztus 26 – 27-én rendezik meg a Harcsa fesztivált ahol a magyar és az ide 
látogató külföldi turista számára a halfogyasztáshoz kívánnak kedvet csinálni a szervezők a harcsa több féle 
módon való elkészítésének bemutatásával. 

Minden egyes rendezvény a finom ételeken túl bemutatja a magyar folklór sokszínűségét és hangulatát to-
vábbá kellemes szórakozást kínál népszerű zenekarok és tehetséges énekesek felléptetésével.  A Balaton és a 
gyönyörű panoráma várja az látogatókat. 

ROMANTIKA o SZERELEM o PANORÁMA o GASZTRONÓMIA o TRADÍCIÓ o MŰVÉSZET o ÉLMÉNY o SZENVEDÉLY

2016 - az élmények éve Fonyódon! 

NB
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Az időtlen szépség titkos receptje a különleges hó-alga

„Ez lehet az eddigi legnagyobb lépés az öregedés elleni 
kezelésben” - nyilatkozta Makoto Kuroa Southwestern 
Medical Center professzora.

Az időtlen szépség titkos receptje a különleges hó-al-
ga koncentrátum, mely a sejtek szintjén egyedülállóan 
védi és aktíválja a sejt élettartamáért felelős Klotho gént. 
Erre a nem mindennapi összetevőre az Alpok gleccser-
régióiban találtak rá. A hó-alga egy szokatlan technikát 
fejlesztett ki (sejtek kalória-korlátozása), hogy megvédje 
magát az extrém időjárástól és az intenzív UV sugárzás-
tól. A hó-alga ezen tulajdonsága igen jó szolgálatot tesz a 
bőr önjavító mechanizmusainak is.

A DIAMOND DREAM HÓ-AL-
GA GENOKEZELÉS a DIAMOND 
DREAM luxury creammel együtt 5 keze-
lésből álló 56 napos kozmetikai kúra. Töké-
letes megoldás a luxus Age-Deffense (bőr 
öregedést gátló) arckrémek és luxus kezelé-
sek kategóriájában. 

Ebben a prémium kategóriás krémben 
és kezelésben a különleges hó-alga kon-
centrátumon kívül egzotikus hatóanya-
gok, selyem kivonat, retinol és hyaluron-

sav találhatóak nagy koncentrációban. A hernyóselyem 
fehérjeszálainak mikronizált formája lehetővé teszi a 
selyem maradéktalan felszívódását a bőrbe, fokozva a 
selymesítő, hidratáló hatást.

Információ: 06-30/267-9371 
Online időpontfoglalás: 

           bwnet.hu/dermiszkozmetika
Dermisz Professzionális Kozmetika és 

Fényesztétikai Kezelőszalon, 
Fonyód, Ady Endre u. 7. 

(x)
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Programok február 23-tól március 20-ig

Február 23. Kedd
Ökumenikus Kulturális Estek: Dr. Sipos Imre, SJP szerzetes pap előadása

Helyszín: Múzeum, 17 óra

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.); 

Kulturális Központ (Ady E. 17-21.); Mátyás Király Gimnázium (Hunyadi u. 3.)
A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Február 26. Péntek
Kommunizmus áldozatainak emléknapja
Helyszín: Kulturális Központ, 16.30 óra

Február 26. Péntek
Liu Shilin kínai festőművész kiállításának megnyitója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Február 27. Szombat
Fonyódi Télűző

Helyszín: Vigadó tér, 10 óra

Február 27. Szombat
Fonyódi kertésznap és magbörze (részletek a 9-ik oldalon)

Helyszín: Kulturális Központ, 14 óra

Március 6. Vasárnap
Nőnap

Helyszín: Kulturális Központ, 13 óra

Március 12. Szombat
Fonyódi Sirály Art Képző és Iparművészeti Kör kiállításának megnyitója

Helyszín: Múzeum, 15 óra

Március 15. Kedd
Nemzeti ünnep és fáklyás felvonulás

Helyszín: Mátyás Király Gimnázium, 17 óra

Március 16. Szerda
R. Kárpáti Péter színművész önálló estje

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Március 20. Vasárnap
A víz világnapja

Helyszín: Kulturális Központ, 14 óra
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Katolikus miserend

péntek 17:00 óra Plébániatemplom 
 csak első pénteken 
szombat 17:00 óra Plébániatemplom
vasárnap

   9:15 óra Szent István Kápolna
 11:00 óra Plébániatemplom
 17:00 óra Plébániatemplom
A Ligeti Kápolnában májusig nincs mise!

 
Szombaton az esti szentmisék: 
gyermekmisék:
Március 12.

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Már.    6. 9:30 úrvacsorás isten-
tisztelet
Már.  12.  9:30 háladó istent-
tisztelet, Ottóffyék 50 éves házassági 
évfordulója
Már.  20. 9:30
A protestáns templomban, József utca 21.

Házi bibliaóra: 2016. március 9., szerda 
16 óra, id. Peti Istvánéknál 

(Fonyód, Rózsa u. 29.)

Református
Istentiszteletek rendje

Istentiszteletek minden 
vasárnap 11 órától

Helyszín:
protestáns templom, József u. 21.

Bibliaórák minden kedden
17 órai kezdettel

Helyszín:
Kulturális Központ, Ady E. u. 17.
Minden számontartott és leendő 
testvérünket is szerettel hívjuk a 

fenti alkalmakra!

11
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20.000Ft

feletti vásárlásakor

szemüvegkeret

30.000
feletti vásárlásakor

szemüvegkeret

Keszthely, Kossuth 4. � Tel.: 83/311-284 � Nyitva: H-Szo.: 10-18

Keszthely, Peth� u. 2/a. � Tel.: 83/313-480 � Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13

kedvezmény szemüveglencsére

M�anyag egyfókuszú fehér lencse, tükröz� dés-mentesít� és keménylakk réteggel (+-6.00 sph +-2.00 cyl)

szemüveglencse

-50% AJÁNDÉK

Ft

2016. február 1 - 2016. március 31-ig
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A Fonyódi Járási Szociális Család, 
És Gyermekjóléti szolgálat hírei

A Magyar Közlönyben 2015. november 30-án je-
lent meg az egyes szociális és gyermekvédelmi tár-
gyú törvények módosításáról szóló 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelete, amely a családsegítés és gyermekjólé-
ti szolgáltatást jelentősen átalakítja. Ez az átalakítás 
Fonyód városában lévő Alapszolgáltatási Központot 
is érintte. A törvénymódosítás alapján 2016. január 
1-jétől a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 
kizárólag együtt működtethető, a család- és gyermek-
jóléti központ, a család és a gyermekjóléti szolgálat 
általános feladatain túl a törvényben meghatározott 
többletfeladatokat lát el. Az integráltan létrejövő szol-
gáltatás település szinten elérhető kötelező lesz. Az új 
feladatmegosztás szerint a települési önkormányzatok 
feladatkörében marad a lakóhely szintű minimum-
szolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. 

A család és gyermekjóléti központ szervezeti és 
szakmai szempontból önálló intézményegységként 
működő gyermekjóléti szolgáltatás, amely az általá-
nos szolgáltatási feladatain túl: 

- a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, 
a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érde-
kében a gyermek igényeinek és szükségleteinek meg-
felelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgálta-
tások nyújtása

- a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó 
hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermek vé-
delmére irányuló tevékenységet lát el.

- szakmai támogatást nyújt az ellátási területen mű-
ködő gyermekjóléti szolgálatok számára

- szükség esetén speciális szolgáltatásokat biztosít a 

térség lakói számára
- Készenléti szolgálatot, a Család és Gyermekjóléti 

Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishely-
zetekben azonnali segítség, tanácsadás, tájékoztatás 
nyújtása. Igénybe vehető az intézmény nyitvatartási 
idején túl minden nap.

Bővebb információkért, forduljon bizalommal hoz-
zánk, Fonyód, Fő u. 43 szám alatti irodánkba, vagy 
hívjon minket a 85/560-212 telefonszámon. 

Szász Alexandra

Fonyódi Járási Szociális, Család 
És Gyermekjóléti Központ 

8640 Fonyód Fő u. 43
e-mail: szockozpont@fonyod.hu

intézményvezető száma: 85/560-212; 20/380-4287
Központ alegységvezető száma: 20/380-3701

Szociális Központ hírei
2016. január 4-én nyitott meg először az idei évben 

intézményünk, ahova alig várták ellátottjaink, hogy be-
jöhessenek, a már jól megszokott társaság tagjai örül-
tek, hogy végre egymást láthatják. Januári hónapunkat 
a nagy hideg miatt az intézmény falai között töltöttük. 
Így is rengeteg színes programmal igyekeztünk kerülni 
az egyhangúságot. Várakozással és gyermeki izgalom-
mal készülünk a farsangra.

Muskó Zoltánné

Kristályos Balaton 
Lassan lépdel a tél a parti kövezeten,
Mintha nem is akarna búcsút venni a tájtól.
Van még idő. Napisten hava messze jár.
Búsan összenéznek a nyírfák, úgy, ahogy én nézem  
a Balatont.
Eszembe jutnak a hosszú, meleg nyári esték,
A hirtelen támadt északi szél, mely némi enyhüléssel 
szolgált.
De jó is nyárra gondolni télben!
Látni a fodrozó vizet, a fürge küszök ezüstös táncát,
És hogy miként égeti fel a látóhatár peremét az alko-
nyi Nap.
Most is ezt látom.
Lefelé igyekszik a hatalmas korong, s tánca megba-

bonázza a jeget.
A nagy nyírfák megnyúlt árnyékai üzennek:
Egy nappal közelebb ért a nyár.
Igyekszik a természet, hogy ismét színpompás kön-
töst öltsön,
De most még a tél az úr,
S a kristályos Balaton mesél, csak mesél.
Úgy ül hatalmas medrében, mint szakállas apó egy 
puha, régi fotelben.
Mesekönyve a tél, s könyvjelzőül szolgálnak a nagy 
nyírfák,
Melyek évezredek óta hallgatják a mesét,
És már érzik a nyár illatát.    

Szárnyasi Luca Sára
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Tovább újul a protestánsok temploma

Nyolcvan éve szentelték fel a református, és evan-
gélikus egyházközség közös templomát. A jubileum 
alkalmából, a nyár folyamán a két gyülekezet közös 
megemlékezést fog tartani.

Tavaly megújult a külső téri templomlépcső, és a 
mozgáskorlátozottakat segítő feljáró épült. Az idei, 
ünnepi alkalomra felújításra kerülnek a renová-
lást igénylő belső berendezési tárgyak, elsősorban a 

szúette padok, és a fali lámpák. 
Talán országosan is egyedülálló módon, a beltér 

mennyezete, és falai fával borítottak. Borovi fenyő-
padló fed mindent, és abból készültek a padok is. A 
tekintélyes burkolat állaga alig mutat okot javításra. A 
felületkezelés azonban teljes egészében szükségsze-
rűnek mutatkozik.

A felújítás munkálatai jelentős kiadással járnak. A 
fonyódi evangélikusok, és reformátusok bizalommal 
fordulnak minden fonyódi lakoshoz, aki kész támo-
gatni e két felekezetet, közös templomuk felújításá-
ban!

Adakozásukat, istentiszteletek alkalmával szemé-
lyesen átadhatják, vagy a Fonyód – Balatonfenyvesi 
Református Missziói Egyházközség számlájára –az 
adomány célját megjelölve-utalhatják.

Számlaszám: 117-43095-20018614  
Támogatásukban bízva, a gyülekezetek-, azok ve-

zetősége-, és lelkipásztorai nevében, köszönettel:

Ellenberger József, református gondnok

15

Lions hírek
A 2016-os évet jó hírekkel szeretnénk kezdeni. 

2015. december közepén megérkezett az újabb ado-
mány a németországi Wolfhagenból. Nagyon sok 
minden érkezett. Önkéntes segítőink segítségével 
pakoltunk le a kamionról. Továbbra is a Retró Hotel 
segít raktárhelyiséggel bennünket.

Karácsonyra 15 két-  három- négy gyermekes csa-
ládok gyermekeit öltöztettük fel téli ruhával, és pó-
toltuk az iskolai eszközeik hiányát, közel 200.000.-Ft 
értékben.A gyerekek maguk választották ki a boltban, 
hogy mit szeretnének. Meglátogattuk az ÖNO gon-
dozottjait is. Nekik 15.000.-Ft értékben vittünk édes-
séget, gyümölcsöt stb., és részt vettünk a karácsonyi 
ünnepélyükön.

Januárban megtartottuk a ruhavásár első felét, mert 
annyi anyagunk van, hogy csak felét tudtuk hely hi-
ány miatt kipakolni. Nagyon sokan voltak, és nagyon 
sok mindent sikerült válogatniuk. A következő vásár 
időpontjáról értesítjük az érdeklődőket.Köszönjük a 
Retró Hotel üzemeltetőinek a lehetőségeket a tárolás-
ra, és az árusításra.

A civil szervezetek részére a NEA pályázatot írt 
ki, melyen mi is pályáztunk „Segíts, hogy segíthess” 
címmel. A pályázatunkat érvényesnek nyilvánították. 
Várjuk a pozitív döntést. 

Januári taggyűlésünkön megkezdtük szervezni a 

klubunk 25 éves fennállásának ünnepi előkészületeit. 
Maga az ünnepség 2016. május 14-én délután lenne. 

Most röviden ennyi fért a tudósításba, és egy képet 
mellékelünk a ruhapakolásról.

Fábián Lászlóné
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Rák Kati színművésznő a Feng Shui Galériában
Ez az év is jól kezdődött a vendéglátók első idei 

meghívott  vendége Rák Kati színmüvésznő.
Az egyórás beszélgetésből kiderült, hogy a 

színművésznő nemcsak gyönyörű, hanem nagyon te-
hetséges.

Énekhangját kevesen ismerték így nagy meglepetést 
okozott mikor egymás után operett slágereket adott 
elő. A közönség több alkalommal bekapcsolódott az 
ismert dallamokhoz így a hangulat egyre jobb lett. 

Mi sem bizonyítja jobban, hogy a Csárdáskirálynő 
egyik betétdalára a közönség közül is felpattant egy 
úriember a művésznő mellé. Óriási tapsot kaptak. 

Megtudtuk hogy Kati két önálló műsort állított 
össze - ami már évek óta színpadon van és a közönség 
mindig nagy szeretettel fogadja.

Két ikonos személyiségről  irt darab Marylin  Mon-
roe és Honthy Hanna életük sikereiről, nehézségeiről  
szólnak az előadások.

Rák Kati mindkét darabban remekül alakította  sze-
repét, finom érzékkel mutatta be a sztárság fényes és 

árnyékos oldalát.

Láttam  az előadásokat, szíves figyelmükbe aján-
lom.

Bátran állíthatom remek este volt, remekül szóra-
koztunk.

Köszönjük!
Nagy Katalin, újságíró

Január 22-én ünnepeltük a magyar kultúra napját, 
amely Kölcsey Ferenc nevéhez kapcsolódik. 1823-
ban, ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát. 
1989 óta ebből az alkalomból országszerte kulturális 
rendezvényeket szerveznek, hogy ezáltal is nagyobb 
figyelmet szenteljünk nemzeti értékeink és hagyomá-
nyaink megőrzésének és éltetésének. 

A Fonyódi Múzeum idén egy érdekes és értékes is-
meretterjesztő előadással kapcsolódott a megemléke-
zésekhez. Január 23-án a Magyar Koronaőrök Egye-
sületének elnöke, Woth Imre látogatott el Fonyódra 
és a magyarság Szent Koronájáról, „A Szent Korona 
története a legújabb kutatások tükrében” címmel tar-
tott képvetítéses előadást. A rendezvényre összegyűlt 

nagyszámú közönség érdeklődve és nagy figye-
lemmel hallgatta a komoly szakmai alaposság-
gal felépített, de magával ragadóan, élvezetesen 
előadott történelmi ismereteket, információkat, 
és történeket. 

Hallhattunk a mérnöki precizitással felmért 
Szent Korona felépítéséről, paramétereiről, 
megtudhattuk, hogy hol, mikor és milyen mód-
szerrel dolgozhattak a műtárgyi szempontból is 
csodás alkotáson. Az ötvös szemén át meglát-
hattuk a sokat mondó részleteken túl azokat a 
nyomokat is, amelyről megállapítható, hogy az 
évszázadok folyamán hogyan és mit módosítot-

tak rajta. 
Megismerhettük a Szent Koronát nem csupán, mint 

nemes ékszert, hanem mint szimbólumokkal díszített 
alkotást is. Továbbá az Elnök Úr mesélt jelentőségé-
ről, és szerepéről a történelem folyamán, kalandos út-
járól ki külföldre majd haza Amerikából. Woth Imre 
ehhez ajánlotta az mtv egy rövid műsorát „A Szent 
Korona megmenekítése” című kisfilmet, amelyben 
részletesen mesél ennek történetéről. A film megte-
kinthető ezen a címen a Youtube videómegosztó web-
oldalon is, Woth Imre fonyódi előadása pedig teljes 
egészében a Fonyód Média Youtube csatornáján!

Horváth Helga

A Magyar Kultúra Napja a Fonyódi Múzeumban
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Vetünk, hogy arathassunk: Kultúra napja
Amióta úgy határoztam, hogy könyvek közelében 

töltöm el az időmet, először éreztem azt, hogy olyan 
kultúra napi rendezvények részese vagyok amikor az 
év 22. napja közösségi élménnyé tudott válni és ez 
nagyon fontos, óriási eredmény. Ha azt mondom ezen 
a napon ezt háromszor is megélhettem, mindenki 
egyetérthet velem: más nap volt mint a többi, sokáig 
töltekezni fogok belőle.

 Ezért érzem szerelemnek ma is azt, amit csinálok 
és nem munkának.

A kultúra feladata szerintem az, hogy életünket 
szebbé, jobbá tegye, tartson, emberré tegyen min-
ket. Tapasztalat, és tény, hogy kicsi helyen nehezebb 
az embereket megszólítani, mint mondjuk egy nagy 
városban. Nem műfaj hanem valljuk be, talán igény 
híján. Mert látom, hogy könnyebb leülni délután órá-
kig a brazil sorozatok elé, és egyszerűbb a kedvenc 
könnyűzenei rádiócsatornánkra tolni a gombot, mint 
elővenni a klasszikusokat, de mindennap dönthetünk 
másképp. Ne felejtsük azt sem: ami jó, azt hirdetni 
kell.

A Kulturális Központban a himnusz születésnapját 
teltház előtt üdvözöltük kollégáimmal, sok más sze-
replővel, akik mind nagyon jók valamilyen művésze-
ti ágban. Azt gondolom, a közönség vágyott arra az 
élményre, aminek az ízét, milyenségét már jókorán 
megismerték, magukban hordozták. Nem lehet más-
képp, ha egyszer ott ültek és várták, hogy elinduljon 
a műsor. 

Azt remélték, hogy kapnak és mi adtunk, teljes oda-
adással. 

 A közreműködők közt szerepelt mindenki, aki az év 

bármely rendezvényén hozzá tesz valamit produkció-
jával. Komoly, elegáns, színvonalas műsorral zártuk 
a napot, nem titkoltan, büszkék voltunk egymásra, 
magunkra.

Délelőtt a Palonai Magyar Bálint Általános Is-
kolában emlékeztünk Kölcseyre, nemzeti költemé-
nyünkre. A Dunavarsányi Zeneiskola több mint egy 
órás műsora szórakoztatta az iskola apraját-nagyját. 
Többször volt olyan érzésem, mintha egy felvételt 
hallgatnék, tiszta volt és gyönyörű, szeretetből, lélek-
ből énekeltek, muzsikáltak... Bármely impozáns hely 
színpadán megállták volna helyüket. 

Este még részt vettem a szomszéd város művelő-
dési házában tartott Janikovszky emlékesten, amelyet 
szintén a kultúra napja tiszteletére rendeztek, ott is 
foglalt volt  minden szék, úgy sejtem, nem csak bog-
láriakkal és fonyódiakkal.  És ez az ami számít! Van 
tehát igény a szépre, jóra, adjuk közre. Hívjuk fel rá 
a figyelmet folyamatosan. Hisz ez is a kultúra része...

Mellory

Ez nem egy új gyereklemez címadó dala, bár ott 
is megállná a helyét. Egyik, általam nagyon ked-
velt mese illusztrátor két önállóan írt és rajzolt me-

séi ezek. Szegedi Katalint közönségtalálkozóra hív-
tuk, mert sok szép illusztrációja láttán úgy sejtettem 
imádja a meséket, nemcsak rajzolni, hanem minden 
bizonnyal olvasni is. Mint kiderült jól gondoltam hisz 
gyermekkora Andersen meséje ösztönözte arra, hogy 
elbűvölje a mai gyerekeket munkáival. 

Közel 160 gyermek örülhetett a társaságának január 
közepén az általános iskolában, ahol mesélt és festett 
a gyerekekkel. 

Sok mindenre alkalmasak ezek az együttlétek: jó 
történetet olvasni mindig nagy öröm, találkozni az 
íróval, különleges esemény. Valóban az volt, köszön-
jük.

Mellory
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Bacsákos tanulók megyei sikerei
Az Implom József Helyesírási Verseny megyei dön-

tőjéről jelentjük.
Iskolánk tanulói 2016. január 16-án az Implom Jó-

zsef Helyesírási Verseny megyei fordulóján vettek 
részt a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban.

Tanulóink eredményei:
Szakközépiskolai kategóriában:
III. helyezés Horváth Rebeka (10.D) felkészítő ta-

nár: Grüblné Krekovics Gabriella
VI. helyezés Bozsó Barbara (9. D) felkészítő tanár: 

Grüblné Krekovics Gabriella
Szakiskolai kategóriában:
II. helyezés Papp Vivien (9.C) felkészítő tanár : Var-

ga Yvette
III. helyezés Farkas Attila Richárd (9.A)   felkészítő 

tanár: Grüblné Krekovics Gabriella
Tanulóinknak felkészítő tanáraiknak gratulálunk az 

eredményes szereplésért!     Horváth Péter

A Fonyódi Lövészklub idei tervei

A Fonyódi Lövészklub elnökével beszélgettünk a 
2016-os év terveiről. 
Milyen változások várhatóak, marad-e a légfegy-
veres lövészet? 

- Igen, marad fő tevékenységnek a légfegyveres 
precíziós lövészet és az MDLSZ tűzfegyveres ver-
senyszámai, azonban tele vagyunk tervekkel - tudtuk 

meg a klub elnökétől Butkai Cs. Zoltántól. 
Fontos hír a fonyódiak számára, hogy az egyesü-

let kibővíti a tevékenységét és a családok számára is 
szervez majd programokat. Ehhez kapcsolódóan az 
egyesület neve megváltozik. Fonyódi Családi Sport 
Egyesület, ez jobban kifejezi a jövőbeni törekvésein-
ket. Beindítunk egy Póker Szakosztályt, amely késő 
délutáni időpontokban várja majd a játék szerelme-
seit. Az idősek számára ingyenes számítógépes tan-
folyamot szervezünk, amelynek keretében gyors, új-
szerű számítógépeket is be tudunk szerezni, nagyon 
kedvező áron, természetesen legális programokkal, 
számla és garancia adása mellett. Terveink között sze-
repel, hogy a fiatalabbaknak számítógépes játék baj-
nokságokat rendezünk, hiszen nagyon sokuk érdek-
lődése fókuszálódik erre. Olyan egyesületet hozunk 
létre, ahol egy fonyódi család minden tagja hasznosan 
töltheti a szabad idejét.

szerkesztőség

Fonyódi sikerek a döntőig
 2016. január 16-17-én rendezték Kecskeméten a 

kispályás floorball országos döntőjét. Fonyódról hat 
csapat kvalifikálta magát a tornára. Az általános isko-
lából az I., II., III. és IV. korcsoportos lányok a gim-
náziumból pedig a V. korcsoportos lányok és az V. 
korcsoportos fiúk.

Eredmények:
I. korcsoport (lány) 7. hely (Tarcsay György)
V. korcsoport (lány) 4. hely (Chatziharalampous 

Georgios)

V. korcsoport (fiú) 5. 
hely (Chatziharalam-
pous Georgios)

III. korcsoport (lány) 
2. hely (Tarcsay György)

II. korcsoport (lány) 2. 
hely (Kolozs László)

IV. korcsoport (lány) 5. 
hely (Tarcsay György)

Kolozs László
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Fonyódi Hírmondó

Fonyód Szabadság utcában eladó Balaton - panorámás felújítandó nyaraló 660 m2-es telken. Ár: 
9,5 millió Ft.  

Fonyód Szabadság utcában eladó Balaton - panorámás, 608 m2-es telek. Ár.: 8,5 millió Ft.  
Tel.: 06-30/424-2340  

Fonyódon 78 m2-es 2 szoba nappali-konyhás, magas földszinti lakás eladó. Ára: 14,4 mFt. 
Hosszú távra albérletként kiadó! Tel.: 06-70/276-8488

FÜLES ülőgarnitúra (kanapé, 2 fotel) 15.000,- Ft-ért eladó,  
400l-es Zanussi fagyasztó láda 35.000,-Ft-ért eladó, érdeklődni: Tel.: 06-30/620-4334

Az apróhirdetések ingyenesek, feladásuknak feltétele egy megrendelőlap kitöltése, aláírása.

Apróhirdetések
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Fokhagymás-
tejfölös
spagetti

Krumplistészta
Savanyúság

Desszert

Babfőzelék
tükörtojással

Desszert

Mákosmetélt Gombapaprikás
galuskával

Zöldséges
paradicsomos

tészta
Desszert

Rántott karfiol
rizzsel, tartárral

Bolognai
spagetti

Csemege
sertéssült fűszeres

burgonyával
Savanyúság

Sárgaborsó
krémleves Frankfurti leves

Babfőzelék
sült virslivel

Kapros
zöldségleves

Sültoldalas
hagymás

burgonyával
Savanyúság

Lebbencsleves

Csirkepaprikás
galuskával

Tárkonyos
raguleves

Paradicsomos
húsgombóc
burgonyával

Zöldborsóleves

Sertéspörkölt
tarhonyával
Savanyúság

Kakasleves

03.14
04.04
04.25

Kelkáposzta
főzelék

Desszert

Spenótos
burgonya

tükörtojással

Bableves

Darás tészta
Desszert

Paprikás krumpli
Savanyúság

Káposztás
cvekedli

Tojásos nokedli Rántott gomba,
rizzsel, tartárral

Desszert

Tojásleves

Rakott
kelkáposzta

Zöldség
krémleves

Sertésvagdalt
vajas

burgonyával
savanyúság

Babgulyás

Darás tészta

Zöldbableves

Sült csirkecomb
rizzsel

Savanyúság

Tarhonyaleves

Pincepörkölt
Savanyúság

Francia
hagymaleves

Brassói
aprópecsenye
Savanyúság

Rántott karaj
rizzsel

Savanyúság

Májgombócleves

03.07
03.28
04.18

Rántott karotta
rizzsel, tartárral

Desszert

Burgonyafőzelék
tükörtojással

Csőben sült
zöldségek rizzsel

Desszert

Tejszínes gombás
tészta

Tojásos lecsó Zöldséges fasírt
sósburgonyával

Desszert

Sajtos-tejfölös
tócsi

Paradicsomleves
betűtésztával
Rántott halfilé

rizzsel, tartárral

Csirkeaprólék
leves

Burgonyafőzelék
fasírttal

Fokhagyma
krémleves

Göngyölt hús
rizzsel

Savanyúság

Burgonyaleves

Hentes tokány
tarhonyával

Lencseleves

Fokhagymás
tejszínes csirke

tésztával

Karfiolleves

Resztelt máj
sósburgonyával

savanyúság

Húsleves
cérnametélttel

Rántott csirkecomb
rizibizivel

Savanyúság02.29
03.21
04.11

Asztalfoglalás, információ, rendelésfelvétel: 20/44 88 608
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