
Fonyódi Hírmondó
www.fonyod.huXVII. évfolyam 3. szám 2016. március



2016. március

2

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



Fonyódi Hírmondó

Döntött a képviselő - testület! - a február 11-i ülés összefoglalója!
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A költségvetési koncepció megalkotása, az érintett 
intézményvezetőkkel és a gazdasági társaságok ügy-
vezetőivel történt egyeztetést követően a Képvise-
lő-testület elfogadta Fonyód Város Önkormányzata 
2016. évi költségvetési rendeletét. A város a 2016. 
évben egy stabil pénzügyi háttérrel működhet és ter-
vezheti a fejlesztéseit. 

Módosította a közterület-használat, és a helyi köz-
út nem közlekedési célú igénybevételének szabálya-
iról szóló 21/2004. (VIII. 30.) rendeletet a testület, 
mely szerint a hirdető-berendezésekkel kapcsolatos 
engedélyezési feladatokat a Fonyód Média Nonprofit 
Közhasznú Kft., a közterület használat tekintetében 
a Dísztér, a Vígadó tér és a Sándortelepi strand terüle-
tén az önkormányzat nevében a polgármester, minden 
más esetben az engedélyezői feladatokat a Fonyódi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Köz-
hasznú Kft látja el. A közterület használat ellenőrzését 
a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelete végzi.

A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde intézményt érintő 
döntés értelmében

a 2016/2017. nevelési évre vonatkozó beiratkozás 
időpontját az alábbiakban határozta meg:

2016. május 02.(hétfő) 8.00-16.00 óra között és
2016. május 03. (kedd) 9.00-17.00 óra között.
A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde, kötelező felvételt 

biztosító körzethatára megegyezik a település köz-
igazgatási határával.

A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Nonprofit Közhasznú Kft. működtetésében lévő stran-
dok üzemeltetését véleményezte a Képviselő-testület 
és jóváhagyta, hogy a cég az üzemeltetésével kap-
csolatos feladatokra alvállalkozói szerződést kössön. 

A Magyar Telekom Nyrt. a Digitális Magyarország 
program keretében – amely során minden háztartásban 
elérhetőnek kell lenni 30 Mbps sebességű internetnek 
2020-ig – Fonyód  településen optikai kábelhálózatot 
kíván létesíteni. Városunkban több helyen légkábeles 
megoldással kívánják az optikai rendszert kiépíteni. 
Ehhez adta a Képviselő-testület hozzájárulását azzal, 
hogy a megállapodásba kerüljön rögzítésre, hogy a 
szolgáltató térítésmentesen biztosítja a térfigyelő ka-
merákhoz szükséges internet szolgáltatást.

Döntött a Képviselő-testület a 2016. évi városi ki-
tüntetések adományozásáról.

A díjazottak:
Fonyód Város Díszpolgára: Baricz Katalin
Fonyód Polgáraiért Díjban részesül: Szabó Lajos; 

Haydu Olivér; Kőváriné Siess Zsuzsanna
Év Sportolója Díjban részesül: Szerdahelyi Szonja 
A díjak átadására a március 15-i városi ünnepségen 

kerül sor.

A képviselő-testület következő ülése 2016. áp-
rilis 28-án, csütörtökön 14 órától lesz a város-
háza nagytermében. A testületi ülés teljes anyaga 
megtekinthető a www.fonyod.hu weboldalon. 

      Gyurina Mária

VÁLTOZIK A KÖRZETI MEGBÍZOTT FOGADÓÓRÁJA

A Rendőrség és az Önkormányzat együttműködésének köszönhetően 2016. március hónaptól változik a 
fonyódi körzeti megbízott fogadóórája, illetve annak helyszíne.

Időpont:  minden hónap második szerdáján, 13:00 óra - 16:00 óra között
Helyszín: Fonyódi Polgármesteri Hivatal, Fonyód, Fő utca 19.

szerkesztőség
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Rendkívüli testületi ülés: lesz ügyelet Fonyódon!

2016. március harmadikán együttes ülést tartott 
Fonyód és Balatonfenyves képviselő - testülete. Két 
napirendi pontban döntöttek a képviselők, az első a 
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde, bölcsőde intézményegy-
ség működési területének bővítése volt. Ez a gyakor-
latban azt jelenti, hogy a bölcsőde intézményegység 
működési területe a testületek döntése értelmében im-
már kiterjed Balatonfenyves közigazgatási területére 
is. Ennek értelmében a két település együttműködési 
megállapodást köt egymással. 

A második napirendi pontja az együttes ülésnek a 
központi orvosi ügyeleti alapellátás szolgáltatásáról 
szólt. A két képviselő - tesület tagjain kívül az ülésen 
részt vett a Fonyódi Egészségügyi Kft. vezetője, több 
dolgozója, valamint az Emergency Service Kft. ügy-
vezető igazgatója, Rédei József is. Lombár Gábor és 
Hidvégi József tájékoztatóját követően a résztvevők 
kérdezhettek a napirenddel, illetve a további tervek-
kel kapcsolatban. Az ügyelet biztosítására az Emer-
gency Service Kft tett ajánlatot. A cég egyre szélesebb 
körben biztosítja ezt a szolgáltatást az országban, 72 
telephelyen, mintegy 3,6 millió ember számára biz-
tosítanak ügyeleti ellátást. A Lengyeltóti térségben 
már 11 éve végzik ezt a tevékenységet. Az ajánlatuk 
értelmében 30%-al kevesebb kiadása lesz Fonyód-
nak, mert a Lengyeltóti térséggel való összevonás 
következtében a nagyobb terület miatti beteglétszám 
rentábilisabbá teszi az ellátást, ezzel az ügyeleti dol-
gozóknak is magasabb bért garantál. Ezt úgy tudják 
kigazdálkodni a kevesebb önkormányzati hozzájáru-
lás mellett, hogy lényegesen magasabb OEP támoga-
tás jut a nagyobb körzetre. 

Az önkormányzat továbbra is biztosítani kívánja az 
ügyeleti ellátást úgy a téli, mint a nyári időszakban. 
Fontos, hogy mind a fonyódi lakosok és a nyáron ide-
látogató turisták is elégedettek legyenek, megfelelő 
ellátásban részesüljenek. Az ügyeletet ellátó orvosok, 

asszisztensek bére évek óta nem emelkedett. Ahhoz, 
hogy az önkormányzatok ezeknek az elvárásoknak 
meg tudjanak felelni és felelősséggel hosszútávon 
biztosítani tudják az ellátás folyamatosságát és annak 
kellő finanszírozását, mérlegelniük kellett a változ-
tatás lehetőségeit. A megoldások közül a képvise-
lő-testület elé az a verzió került, amely a financiális 
szempontokat és az ellátás biztonságosságát, fenntart-
hatóságát leginkább garantálja.

E szerint az évet nyári és téli szezonra bontanák. 
Nyáron a fonyódi ügyeleten az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően egy orvos és egy asszisztens látná el a 
feladatot hétköznapokon 16 órától reggel 8 óráig, 
hétvégén és ünnepnapokon pedig 24 órás szolgálat-
tal. Ezzel párhuzamosan Lengyeltótiban egy orvos és 
egy sofőr ügyelne, akik a kimenő hívásokat látnák el. 
A téli időszakban fordítva történne az ellátás, vagyis 
a lengyeltóti ügyeleten lenne ambuláns orvos és asz-
szisztens és a fonyódi ügyeleten a területi hívásokat 
teljesítő orvos és gépkocsivezető.

A fonyódi képviselő-testület olyan módosító indít-
ványt fogadott el, miszerint kéri a szolgáltatót, hogy 
a téli időszakban is biztosítson egy asszisztenst a 
fonyódi ügyeleten az orvos és a gépkocsivezető mel-
lé. Ezzel garantálná, hogy az ügyeleten akkor is lenne 
szakember, ha az orvost kihívják. Így a betegek előtt 
minden esetben nyitva áll a fonyódi ügyelet ajtaja.

Fontos kiemelni azt is, hogy a képviselő-testület 
olyan szerződést kíván támogatni, amely minden te-
kintetben korrekt jogi és szakmai alapokon nyugszik. 
Ezt elvárja a szolgáltatótól, és csak ebben az esetben 
köti meg és tartja fenn a szerződést. Az ülésen elhang-
zott az is, hogy lényeges szempont a gazdaságosság 
és fenntarthatóság, de elsőrendű, legfontosabb szem-
pont a lakosság biztonsága. 

szerkesztőség
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Új állampapír értékesítési pont Fonyódon

Helyi adók befizetése
Tájékoztatjuk a tisztelt Adózókat, hogy az önkor-

mányzati adóhatóság megkezdte a mértékváltás alap-
ján hozott határozatok és befizetési csekkek postázá-
sát a Magyar Posta közreműködésével. A borítékban 
található dokumentumok pontos információt nyújta-
nak a fizetési kötelezettség mértékéről, az esetlegesen 
felhalmozott hátralékok mértékéről, az adók megfize-
tésének módjáról és határidejéről.

Fontos információ: a helyi adók befizetésének ha-
táridejét az adóhatóság 2016. március 31. napjában 
állapította meg.

Ismételten felhívjuk azon adózóink figyelmét, akik 
egy összegben nem tudják/tudták határidőben telje-
síteni a befizetéseiket, éljenek a részletfizetés lehető-
ségével, amelyet írásban kérhetnek és a kérelemmel 
egyidejűleg igazolniuk kell a család illetve a vállal-
kozás anyagi helyzetét. A részletfizetés időtartama 
alatt, amennyiben a havi részleteket határidőben tel-
jesítik, az adóhatóság végrehajtást nem foganatosít és 
késedelmi pótlékot sem számol fel. A kérelem csak a 
vállalkozások számára illetékköteles, amelynek ösz-
szege 10.000 (tízezer) forint. Az illetéket csekken, 

illetve 11743095-
1 5 7 3 1 4 0 5 -
03470000 számú 
közigazgatási ha-
tósági eljárási  ille-
tékbeszedési szám-
laszámra történő 
átutalással lehet 
megfizetni. 

Amennyiben az 
adózással kapcsolat-
ban bármilyen kér-
désük merülne fel, vagy részletfizetési kedvezményt 
szeretnének kérni, akár személyesen, akár telefonon, 
akár elektronikus levél formájában az alábbi elérhető-
ségeken tehetik meg:

Telefon: 85/562-983
               85/562-995
E-mail: adohatosag@fonyod.hu

Együttműködésükben bízva:

Dr. Széll Attila sk.
jegyző
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Országszerte új állampapír értékesítési pontokat 
nyit a Magyar Államkincstár. A nyitásra - Somogy 
megyében elsőként - Fonyódon február 18-án került 
sor egy sajtótájékoztató keretein belül.

Az Államkincstár munkatársai felhívták a figyelmet 
a magyar állampapírok stabilitására és biztonságára. 
Céljuk az volt, hogy minél szélesebb körben megis-
mertethessék a Kincstár szolgáltatásait és bővíthessék 
ügyfélkörüket.

A Fonyód környéki ügyfelek helyben, az Ady Endre 
utca 1. szám alatt intézhetik az állampapírokkal és a 

Start – értékpapírszámlával kapcsolatos ügyeiket. A 
hatékony és kényelmes ügyintézést segíti az a tény is, 
hogy az ügyfelek a szerződések megkötését követően, 
akár otthonról, interneten vagy telefonon keresztül is 
intézhetik ügyeiket. Továbbá lehetőség van ügyfél re-
gisztrációra és online időpontfoglalásra is a Magyar 
Államkincstár honlapján keresztül.

Ez nemcsak a helyi lakosok életében jelenthet mér-
földkövet, hiszen az idelátogató turisták számára is 
elérhetőek ezek a szolgáltatások.

A rendezvényen jelen volt Dr. Neszményi Zsolt a 
Somogy Megyei Kormányhivatal Kormánymegbí-
zottja, Hidvégi József Fonyód polgármestere, vala-
mint Móring József Attila, országgyűlési képviselő, 
aki különösen fontosnak tartja az elhelyezkedéssel 
kapcsolatban, hogy tömegközlekedéssel is könnyen 
megközelíthető.  

A fonyódi nyitást követően 12 helyen válik még el-
érhetővé értékesítési pont az országban. Az értékpapír 
pontok elérhetőségéről, az állampapír-forgalmazás 
részleteiről a Magyar Államkincstár honlapja nyújt 
bővebb felvilágosítást. www.allamkincstar.gov.hu

szerkesztőség
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Felkészülés a tavaszra
A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Nonprofit Közhasznú Kft. dolgozói is készülnek a 
tavaszra. Az elmúlt időszakban olyan munkálatokat 
végeztek el, amelyekkel a városképet igyekeztek ja-
vítani, illetve a tavasz közeledtével fontos, hogy a 
korábban meghatározott ütemterv szerint haladjanak. 
Így történt ez Alsóbélatelepen is, amikor az idő is le-
hetővé tette, a VÜSZ Kft. munkatársai azon munkál-
kodtak, hogy a 7-es főút mindkét oldalát megtisztít-
sák. Bokrokat vágtak ki, fák törzseit tisztították meg 
a jobb láthatóság érdekében. 

Az Alsóbélatelepi buszfordulónál és a mentőállo-
más előtt is megtisztították a parkokat a közterületes 
munkatársak. Az érintett területen lévő fák meglehe-
tősen lenőttek, voltak évelő virágok és kúszónövé-
nyek, amelyeket szintén rendbe kellett tenni. Ezeket 
a munkálatokat is nagy mértékben hátráltatta a rossz, 
csapadékos időjárás. 

A korábban kidolgozott és elfogadott koncepció 
mentén haladva történt beavatkozás a Bézsenyi út 
mellett. Látványos változás tapasztalható minkét ol-
dalon, hiszen jelentős mennyiségű hulladékot sike-
rült összeszedni és elszállítani, valamint a vadveszély 
miatt nem elhanyagolható módon sikerült jobban be-
láthatóvá tenni a Fonyódra bevezető utat. Összessé-
gében két szakaszban valósították meg az elképzelé-
seket, melyeket minden városba bevezető szakaszon 
folyamatosan elvégeznek.

A buszmegállók cseréje az idei évben elkezdődik 
majd, azonban  a meglévőket is igyekeztek rendbe 
tenni, így történt ez a Bartók Béla utcai „kőbuszmeg-
állónál”, illetve a Harmatos utcával szemben lévőnél 
is. 

A Pelso - Kom új, 240 literes hulladéktárolói kap-
csán is közreműködtek a Városüzemeltetés dolgozói, 
hiszen a csapadékos időben a Pécsi Sörgyár épületé-
ben a tárolók összeszerelésében sokat segítettek.  

szerkesztőség

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
 Parkolóőröket keresünk ÉVES állásra!

1 főt április 1-i munkakezdéssel, 
1 főt június 1-i munkakezdéssel foglalkoztatnánk.

Jelentkezni és érdeklődni telephelyünk irodájában személyesen 
lehet.

Telephelyünk irodája: Fonyód, Vágóhíd u. 17.
További információ telefonon: +36-85/560-287 

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
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Közvilágítás korszerűsítés Fonyódon
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A Képviselő-testület döntésének értelmében el-
indult Fonyód városban a közvilágítási lámpatestek 
cseréje.

A beruházás során HOFEKA LED típusú lámpates-
tek kerülnek a jelenlegiek helyére. Az új lámpatestek 
teljesítménye területenként változó, 10-80 W között 
mozog. A kivitelezés 2016. február második felében 
indult meg és nagyjából 2 - 3 hét alatt – időjárástól 
függően - be is fejeződik. 

Ezek a termékek magyar gyártótól származnak. A 
közvilágítás korszerűsítése során Fonyód város te-
rületén - Fonyódligettől Bélatelepig - mintegy 2500 
lámpatest cseréjét végzi el a kivitelező.

A beruházás megvalósítását követően a korábbi 
karbantartással megbízott szervezettel kötött szerző-
dés megszűnik, és a kivitelező cég a beruházás meg-
valósítására létrejött szerződés keretein belül fogja a 
karbantartási munkákat elvégezni.

szerkesztőség

Tájékoztatás a civil szerveztek 2016. évi önkormányzati támogatásának 
igénybevételét szabályozó pályázati feltételekről

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (III.26.) számú önkormányzati rende-
lete határozza meg az önkormányzati forrás államháztartáson kívüli átadásának szabályait.

Ennek keretében - egyebek mellett - szabályozásra került a támogatási kérelem benyújtásának ha-
tárideje, a kérelem mellé benyújtandó dokumentumok köre, az önkormányzati támogatás odaítélé-

sének és folyósításának eljárásrendje.

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. április 30.
A támogatás odaítéléséről szóló döntés várható ideje: 2016. május 31.

FELHÍVÁS
Elkezdődött a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás által beszerzett, Fonyódra jutó 2530 

darab 240 literes szelektív hulladékgyűjtő edény, valamint 844 db komposztálló láda kiosztása. 
Az eszközök azon családi házas, éves díjat fizető ingatlantulajdonosok részére kerültek kiosztásra, akik-

nek nincs tartozásuk a közszolgáltató - Pelso Kom Kft - felé.  Az eszközök készlet 
erejéig kerülnek kiosztásra. 

Amennyiben lemaradt az eszközök kiosztásáról, a további lehetőségekről a Polgár-
mesteri Hivatalban érdeklődhet:

 a 85/562-980-as telefonszámon, vagy 
az ugyfelszolgalat@fonyod.hu e-mail címen.

Fonyód Város Önkormányzata
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Kedves Katolikus Testvérek, Tisztelt Fonyódi Polgárok!

Nagyböjtben 
Ki ne várná február végén türelmetlenül a tavaszt? 

A tél már hiába fúj jeges szelet arcomba, nem veszem 
komolyan. Ablakom előtt a babarózsabokor tövében 
már kinyílt a hóvirág. Elgyönyörködöm hófehér fe-
jecskéjében, ahogy kecsesen hajladozik vékonyka 
szárán. Az egyszerű kis hóvirág mélyen megérinti a 
lelkem. Talán azért, mert akkor nyílik, amikor még 
épp csak lábalunk ki a zord télből. A természet még 
alszik, de a tavasz már valahol a kertek alatt toporog.  

A virágágyban már ébredeznek a krókuszok, s a 
nárciszok levele is átszúrta néhol a földet, jelezve, 
hogy készen áll az ébredésre. Kinn a szabadban még 
hűvös van, de a napsugarak már melegen cirógatják 
arcomat. Hiába fújnak a böjti szelek, nem ijesztenek 
el, hisz a levegőben már érzem a tavasz illatát. Gyer-
mekkoromban a nagyböjt soha nem az étkezéstől való 
tilalmat jelentette számomra, hisz nem a testi meg-

tisztulás volt a lényege, hanem a lelki felkészülés a 
feltámadásra. Ma is tisztán emlékszem anyám egyik 
mondatára, melyben a szeretetet hozta kapcsolatba a 
böjttel. Szerinte a böjtben csak az tud igazán átlénye-
gülni, aki képes az odaadó, önfeláldozó szeretetre, 
mert egyedül csak szeretettel lehet csodákat elérni, a 
csodák pedig Istenhez vezetik az emberi szíveket.

Bár minden gyermeknek olyan szüleik lennének, 
mint amilyeneket nekem rendelt a Teremtő. Nem len-
ne annyi kallódó, vallásról, hitről mit sem tudó fiatal, 
akiknek a nagyböjtről legfeljebb egy trendi fogyókú-
ra jut az eszébe. A húsvét fogalma pedig kimerül a 
hímes tojásban, és a locsolkodásban. Hogy közben 
Krisztus meghalt értünk a keresztfán, hogy bűneink-
től megváltson minket, és harmadnapra feltámadt, kit 
érdekel?! 

Lévay Mária
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2016.február 12-én tartotta első alakuló ülését a 
fonyódi egyházközség új képviselőtestülete. Az ülés 
első felében bemutatkoztak a képviselők, majd meg-
szavazták, hogy melyik feladatot ki töltse be. Az új 
képviselőtestületben a régebbihez képest több fel-
adatkör került kiosztásra, melynek két célja volt. Az 
egyik, hogy jövőben közösségünk papjának feladata 
minél jobban a lelkipásztori teendők ellátására össz-
pontosulhasson. A másik pedig az volt, hogy a hívek 
hozzánk is fordulhassanak ötleteikkel, panaszaikkal.

Az ülés hátralévő részében az elmúlt év mérlegé-
nek bemutatása, a jelenleg futó projektek ismerteté-
se, helyzetelemzés történt, hogy a testület új tagjai is 
láthassák, hogyan zajlik a munka a plébániánkon. A 
következő ülésünk március 11-én lesz.

Az új képviselőtestület névsora és tisztségeik:
Dr. Ács Zoltán, Boros Lajos (tiszteletbeli tag), Far-

kas Gábor (önkormányzati kapcsolattartó), Francsics 
József (gazdasági gondnok), dr. Horváthné Godó Má-
ria (családfelelős), Kapitány László, Dr. Kraliczky 
Antalné, Kovács Balázs (médiafelelős), Lebó Lász-
lóné (Máltai Szeretszolgálati kapcsolattartó), Márfai 

Bertalan (tiszteletbeli tag), Majlinger László (világi 
elnök), Makarész József (tiszteletbeli tag), Neumajer 
Zoltán (egyházi elnök, plébános), Péter Annamária 
(jegyző), Schaller Emil (pénztáros), Schmidt Zoltán 
(terület gondnok), Zsoldosné Liszkai Ildikó (idősek 
felelőse).

Kérjük a hívek imáját, és észrevételeit a közös mun-
kánkhoz, mert az egyházat, Krisztus testét együtt al-
kotjuk.

Tisztelettel:
Kovács Balázs

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



Fonyódi Hírmondó

9

LÁTÁSPERCEK  A                        
AJÁNLÁSÁVAL

Biztosan felkészült a számítógépes munkavégzésre?
- Az emberek kellemes és kényelmesebb munkakörnye-

zetet próbálnak kialakítani maguknak. Megvásárolják az 
LCD képernyőt, a kényelmes széket, asztali lámpát, de 
talán a legfontosabbra nem gondolnak. Napjainkban jó 
néhányan dolgoznak irodában, számítógép előtt, intenzív 
közeli munkát végezve. Így szemük fokozott terhelésnek 
van kitéve. 

Életkortól függően számítógépes munkavégzéshez 
több féle szemüveglencsét ajánlunk, de mindenfélekép-
pen pihentetni kell a szemet fél óránként 10 percet.

Az UV sugárzás mennyire károsíthatja szemünket?
- Az UV sugárzás mindenhol jelen van és veszélyezteti 

szemünk világát. Szemünk rendkívül érzékeny, különö-
sen az UVA és UVB sugárzás káros hatásaira, melyek 
szürke hályogot és más szembetegségeket okozhatnak, 
ezáltal rontva látásunk minőségét. 

A szem környéki bőr szintén érzékeny. Az UV sugárzás 
ráncok kialakulását okozhatja ezen a területen. Ahogy a 
bőrét, úgy a szemét is védje a káros UV sugárzástól.

Látásunk 40 éves 
kor felett változni 
kezd, mi ennek az 
oka és tünetei?

- 40 éves kor felett 
a szem fokozatosan 
elveszíti természetes 
alkalmazkodóképes-
ségét, az apró betűk 
összemosódnak és az olvasnivalót egyre távolabb kell 
tartanunk a szemünktől, hogy élesen láthassuk. Ez egy 
teljesen természetes folyamat, amely előbb – utóbb min-
denkinél bekövetkezik presbyopiának vagy másnéven 
időskori távollátásnak nevezzük. Amennyiben látáskor-
rekcióra van szüksége, és nem visel megfelelő szemüve-
get, úgy fejfájás illetve szemfáradtság tüneteit érezheti a 
görcsös erőlködéstől.

- Amiben tudunk segíteni: szaktanácsadás, látásvizs-
gálat, személyre szabott szemüvegkészítés  
Címünk: Balatonlelle, Kossuth L. u. 19.,  
Tel: 85/354-027              (x)
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Programok március 20-tól április 16-ig

Március 20. Vasárnap
A víz világnapja

Helyszín: Kulturális Központ, 14 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 J. u. 3.)
A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Március 23. Szerda
Tavaszköszöntő koncert

Helyszín: Mátyás Király Gimnázium, 18 óra

Március 24. Csütörtök
Húsvéti kézműves foglalkozás és játszóház

Helyszín: Kulturális Központ, 16 óra

Március 29. Kedd
Ökumenikus Kulturális Estek: Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna szaval

Helyszín: Múzeum, 17 óra

Március 30. Szerda
Papp Lajos professzor előadása

Helyszín: Kulturális Központ, 17 óra

Április 2. Szombat
Zsombori Erzsébet festőművész kiállításának megnyitója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Április 7. Csütörtök
Gyógyír északi szélre - színházi előadás (belépőjegy: 2500 Ft)

Helyszín: Kulturális Központ, 19 óra

Április 13. Szerda
Hauser Adrienne zongoraművész koncertje

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Április 15. Péntek
Versmaraton a Költészet Napja alkalmából

Helyszín: Múzeum, 10 óra

Április 16. Szombat
D. Fazekas László festőművész kiállításának megnyitója

Helyszín: Múzeum, 15 óra



Fonyódi Hírmondó

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:
Április 9.

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Már.  20. 9:30
Már.  28.  9:30 Húsvéthétfő ün-
nepi vacsorás istentisztelet
Ápr.    3. 9:30 úrvacsorás isten-
tisztelet
Ápr.   17. 9:30

A protestáns templomban, József utca 21.
Házi bibliaóra: 2016. április 13., szerda 

16 óra, Ottóffy Attiláéknél 
(Fonyód, Dobó I. u. 2.)

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!
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2016. április 7. (csütörtök) 19 óra 

Belépőjegy ára: 2.500 Ft

Jegyek elővételben a Tourinform Irodában kaphatók (Fonyód, Ady E. u. 17.)

Fonyódi Kulturális Intézmények  (8640 Fonyód, Ady E. u. 17.)



Fonyódi Hírmondó

Legutóbbi beszá-
molóm óta eltelt 
néhány hónap, a 
visszajelzések alap-
ján sokaknak tetszett 
a kis írásom, ezért 
úgy gondoltam foly-
tatom. Itt nőttem fel, 
láttam a Tungsram 
Üdülő virágzását és 
pusztulását, de leg-
nagyobb örömömre, 
lassan egy éve újra a 

régi fényét látom felgyúlni.
Látogatásaim a TUNGI-ban azóta is rendszeresek, 

legutóbbi alkalommal nem hittem a szememnek. A jól 
megszokott finom menü olcsóbb lett, március - április 
hónapokban 690-ért ehetünk egy jót. Gyorsan rendel-
tem is egyet magamnak, és nem csalódtam, ahogy hir-
detik, ugyan az a minőség és mennyiség. Februárban 
a „Torkos Csütörtök” elnevezésű jól ismert akcióhoz 
a TUNGI is csatlakozott, ezzel bővült a résztvevő 
helyi éttermek száma. Nem volt kérdés, hogy náluk 

foglaljak helyet. Szerencsém volt, az utolsó pillanat-
ban még éppen sikerült, hiszen a délutáni időszakra 
hamar megtelt az étterem. Jó volt látni ismét a nyüzs-
gést, sürgést-forgást. 

Jó hír annak, aki lemaradt, márciusban és április-
ban minden hétvége „Torkos Hétvége” lesz. Péntek – 
szombat – vasárnap a teljes étlap kínálatából válogat-
hatunk fél áron. Bíznak benne, hogy így még többen 
ki merik próbálni az éttermet, hisz a közelmúltban 
nem örvendett nagy népszerűségnek.

Az új csapat a következő hónapokban folyamato-
san megújítja ételkínálatát a népszerű régi fogásokat 
megtartva, hogy megtalálják az idei nyár ízeit, és egy 
újabb remek étlapot állítsanak össze a tavasz kedven-
ceiből. Emellett élőzene is szerepel a terveik között, 
először húsvétkor találkozhatunk a Digital Orchest-
ra-val, majd rendszeres fellépők lesznek a nyári es-
téken. 

Kíváncsian várom az új fogásokat, étlapot, és a ze-
nekart, legalább annyira, mint a tavaszt és a jó időt, 
hogy újra a teraszon fogyasszam a fenséges étkeket, 
és a finom limonádékat.

(x)
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Ezt jól kifőzték a Tungiban!
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A Szociális Központ hírei

Petőfi Sándor: A tavaszhoz 
„Hozd magaddal a pacsirtát,Nagy mesteremet,
Aki szép, szabad dalokra Tanít engemet. 
S ne feledd el a virágot,Ne feledd el ezt,
Hozz belőle,amennyit csak Elbír két kezed.”

Mi is nagyon várjuk már! Talán kevésbé lesz fo-
lyamatos beszédtéma a megszépítő MÚLT,a fiatalság 
visszahozhatatlansága...

Frenetikus hangulatú volt a fánk-tánc-evés-ivás 
jellemezte farsangunk, mely késő délutánig tartott. 
Mindehhez nagyban hozzájárult főnöknőnk - gondo-
zónőink - ellátottjaink remek jelmezes bemutatója, 

mulatozása.
Február végén együtt szurkoltunk Jánosházi Kati-

nak, a balatonfenyvesi Ezüst Fenyő nyugdíjas klub 
vezetőjének, újra választása miatt, mely nem volt hi-
ábavaló. Mindig alig várjuk, hogy mehessünk,olyan 
szeretetteli vendéglátásban van részünk.

Február 25-e ismét ragyogóan sikerült. Balaton-
szentgyörgyön, a Csillagvár étteremben voltunk, em-
lékezetes marad az ebéd, a jó kedv.nagy - nagy köszö-
net az ajándék buszjáratért a Fonyódi CMS-nek- Tóth 
Tamásnak.

Azon vagyunk - vagyok, hogy megszépüljenek a 
benti napok, idézve egy klasszikus mondatot, hogy ne 
sok idő maradjon a fájó emlékekre, szomorkodásra, 
éppen elég a hétvégi magány... 

”É L E T E T  A Z  É V E K N E K!”- 

Muskó Zoltánné

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

Köszönjük Önöknek!

A Fonyód Média Nonprofit Kft. ezúton köszöne-
tét fejezi ki a Fonyód TV nézőinek, hogy a korábban 
fennálló problémák elhárításában véleményükkel, 
felhívásunk utáni bejelentéseikkel elősegítették a mi-
hamarabbi megoldást.

Mint ismert, hosszabb ideig különböző típusú 
üzemzavarokat jeleztek nézőink, akik a fonyódi ká-
belhálózaton követték adásainkat, azaz csak követték 

volna. Minden esetben feljegyeztük a jelzéseket és 
igyekeztünk a kábelhálózat üzemeltetőjével egyeztet-
ni. Ezt követően a novemberi Fonyódi Hírmondóban 
kértük segítségüket, melyre sokan reagáltak a náluk 
tapasztalt problémák bejelentésével. 

Örömmel jelentjük, hosszas folyamat végére ér-
tünk, a hálózat fenntartói minden lehetséges lépést 
megtettek, utóbbi visszajelzéseink már arról szólnak, 
megoldódtak a problémák! Arra biztatjuk Önöket 
kövessenek minket a televízióban is, a facebook ol-
dalunk, a youtube csatornánk és a www.fonyod.hu 
weboldal mellett. 

Továbbra is bízunk együttműködésükben, várjuk 
észrevételeiket, véleményüket az alábbi elérhetősége-
inken:

Levélcím: Fonyód, Fő u. 19.
E-mail cím: media@fonyod.hu

Facebook: www.facebook.com/fonyodmedia/
Telefon: +36-20/523-2203; +36-20/521-7002; 

+36-20/231-2377
szerkesztőség
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Máltai hírek
A Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 
fonyódi csoportja 
idén február 26-án 
tartotta tisztújító 
közgyűlését. A lel-
ki vezetői felada-
tokat továbbra is 
Neumajer Zoltán 
atya látja el, míg 
csoportvezetőnek 
és vezető helyettes-

nek Somoskövi Katalint és Neumajer Juditot válasz-
totta meg a közgyűlés. Jelenleg 21 rendes tagból és 10 
további önkéntesből áll a  Szeretetszolgálat fonyódi 
csoportja. Sok közösségi szolgálatot teljesítő diák is 
csatlakozott már hozzánk és segíti munkánkat. 

A következő élelmiszer adományozó „akció” Hús-
vétkor lesz. Ezt a gyűjtést minden évben a katolikus 
egyház hirdeti meg, majd az összegyűlt adományokat 
a Szeretetszolgálat munkatársai jutattják el a rászoru-
ló családokhoz. Szinte minden évben felmerül vala-
kiben a kérdés (mindkét adománygyűjtéskor), hogy 
ennek, vagy annak a családnak  is jó lett volna, ha vi-

szünk adományt, és nem vittünk. Ez általában olyan-
kor szokott előfordulni, ha nem tudunk a családról, 
vagy olyan információnk van, hogy jobbak lettek a 
körülmények (pl: munkát kapott az egyik családtag). 
Ezért arra szeretnénk kérni Önöket, hogy amennyiben 
tudomásuk van olyan családról, akiknek a körülmé-
nyei indokolják, hogy élelmiszeradománnyal segít-
sünk nekik, kérem jelezzék a lenti elérhetőségeinken!

Műszaki hulladékgyűjtést is szervezünk az általá-
nos iskola papírgyűjtésének időpontjában. Minden, 
háztartásban használatos műszaki hulladékot átve-
szünk (kivéve hűtő), melyek aztán a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat pécsi bontó üzemébe kerülnek, ahol 
megváltozott munkaképességű emberek foglalkozta-
tását segíthetjük így, áttételes módon.

A ruhaadomány gyűjtés és osztás folyamatosan zaj-
lik minden pénteken 10-12 óráig a Szent István u. 63. 
szám alatti Máltai irodában.

Nagyon köszönjük felajánlásaikat!
Elérhetőségeink: 
e-mail: maltai.fonyod@gmail.com 
Tel:20/619-10-30

Somoskövi Katalin
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Lions hírek
Az elmúlt hónapban ketten jelentkeztek, hogy sze-

retnének tagként hozzánk csatlakozni. Szeretettel 
fogadtuk Őket, és a februári taggyűlésünkön be is 
mutatkoztak. Kovács Tiborné beszámolt a januári ru-
habörzénk eredményéről. Nagyon eredményes volt. 
Megtárgyaltuk, és elfogadtuk a módosított alapszabá-
lyunkat, melyet a civil törvény előírásaihoz igazítot-
tunk.

Elkészült a klubunk weblapja, mely www.Fonyo-
dilions.hu címen érhető el. E-mail címünk: info@
fonyodilions.hu. Ezt a 2015-ös NEA pályázat terhére 
valósítottuk meg. Szeretnénk, ha minél többen felke-
resnék az oldalunkat, mert majd az aktualitásainkról 
innét is értesülhetnek.

A klubunk felett is jár az idő, és idén leszünk 25 
évesek. Megkezdtük a készülődést. Az ünnepi meg-
emlékezést 2015. május 14-én délután, egy ünnepi 
taggyűlés keretében szeretnénk megtartani.

Értesültünk, hogy  a Ternácz gyerekek hirte-
len szülők nélkül maradtak. Megérdeklődtük, 
hogy miben tudnánk a segítségükre lenni? Saj-
nos anyagi körülményeik úgy alakultak, hogy 
el kell költözniük a lakásból. Legidősebb leány 

Veszprémben egyetemista, és ott keres valami lak-
hatási megoldást. Megbeszéltük, és megszavaztuk, 
hogy a költözés fuvardíját kifizetjük. Sok sikert kívá-
nunk a gyereknek a további életükhöz.

Ápoljuk a más LIONS klubokkal kapcsolatainkat, 
részt vettünk a balatonlellei fánksütő patiján.

Talán röviden ennyi fért a tudósításba.
Fábián Lászlóné
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Tavaszi KulTÚRA három városon át
Kulturális célú összefogás eredménye az a közel 

egy hónapig tartó tavaszi programsorozat, melynek 
keretében színes palettán kínáljuk Önöknek három 
szomszédos település közelgő eseményeit több mint 
öt helyszínen. Nem ismeretlen a fonyódiak számára 
ez a kooperáció, hiszen a múltban is éveken át jól mű-
ködött Balatonboglár, Balatonlelle és Fonyód tavaszi 
programjainak egyeztetése és közös publikálása. A 
2015-ös év mindhárom település életébe új kulturális 
intézményvezetőt „hozott”, akikben szinte egyidejű-
leg merült fel az igény egy ilyen típusú összefogásra.

Mindhárom város megtartja a saját településére jel-
lemző műsorstruktúrát és programtervet, de a Tavaszi 
fesztivál keretein belül ezeket összehangoltuk, így 
egymást erősítve, programjainkat közös kiadványban 
hirdetve számítunk arra, hogy a térségben lakók és 
idelátogatók számára megkönnyítjük a tájékozódást, 
és kibővítjük a művelődési és szórakozási igényeik 
kielégítését célzó programok sorát.

A fesztivált 2016. február 27-én nyitottuk meg a vá-
rosok vezetőinek részvételével Balatonbogláron. Hid-
végi József úr, városunk polgármestere nyilatkozatá-
ban elégedettségét fejezte ki, hogy ismét elkezdődött 
egy, a jövőre nézve is sikeresnek ígérkező kulturális 
témájú összefogás, hiszen a Balaton déli partjának 
kisebb települései csak közösen gondolkodva tudják 
felvenni a versenyt a nagyobb balatoni városok prog-

ramkínálatával. 
Az ünnepi műsort a boglári, lellei és fonyódi tagok-

ból álló Seven Houses Gospel Choir & Band adta. 
A „Boglár és én” című gyermekrajz-kiállítást Erdé-
lyi Ernő fonyódi festőművész nyitotta meg. Gergely 
Piros boglári igazgató asszonnyal és Hartmann Zol-
tán balatonlellei intézményvezető úrral közösen tájé-
koztattuk a jelenlévőket a tervezett eseményekről. A 
balatonlellei kiemelt program a március 18-i Aradsz-
ky80 jubileumi koncert lesz, a fesztivál záró esemé-
nye pedig Fonyódon lesz, a Fonyódi Alapfokú Művé-
szeti Iskola éves tavaszi koncertjének keretein belül, 
2016. március 23-án este a Gimnázium aulájában. A 
fesztivál összes programjára nagy szeretettel várjuk 
Mindannyiukat!         Tóthné Nagy Ágnes

Vidám csörtével búcsúztatták a telet a Fonyódiak 
az elmúlt szombat délelőtt. Reggel kilenckor a Kul-
turális Központ könyvtárában ültek oda a kézműves 
asztalhoz a gyerekek, anyuval, apuval, hogy együtt 
elkészítsék a nem kis hangot keltő hangszereket  és 
különböző színű álarcokat amivel aztán a szabad-
ban elriasztották a telet.  A program a Vigadó téren 
folytatódott, ahol tánc, zene, mozgásos játékok sora, 

zsíros és lekváros kenyér, tea és forralt bor várta a 
résztvevőket.  A kiszebáb égetése nem maradt el idén 
sem természetesen, a szalmabábú zoknijába dugdos-
ták bele a gondűző cédulákat a kicsik, nagyok, kivéve 
azok, akik szerint minden kerek az életükben, nincs 
olyan vágyuk, hogy megszabadulnának valamitől. Jó 
gondolni arra, hogy így is tud valaki gondolkodni, 
élni, pláne így tél végén, amikor sok szempontból ki-
hívást jelentenek a mindennapok...

A gyerekek egymás után ették a sós, édes változatú 
mindennapit, a tánc után büszkén keresték az egysze-
rű, de ötletes zörgőt, amit saját kezükkel készítettek. 

Úgy érzem, a békés, balatoni szombat délelőttön 
sem látványban, sem programban gazdagabb attrak-
ció, esemény nem tudott volna előcsalogatni annyi 
mosolyt, jó érzést, amitől megtelt és „hangossá” vált 
a tér.  Ahogy pedig hazaindultunk, egyre erősebben 
kezdett sütni a Nap...Nagy köszönet mindenkinek, 
aki jelenlétével, kreativításával hozzátett e télvégi 
rendezvényhez.     Mellory

Zajongó Télűző
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Magbörze Fonyódon
Február utolsó hétvégéjén a 

Kertbarátok rendezvényeként 
sor került a fonyódi Magbör-
zére. Ez egy újkeletű kezdemé-
nyezés, országos szinten néhány 
éve kezdődött, s idén Fonyód is 
csatlakozott a magbörzék sorá-
hoz. 

A rendezvénynek a kultúrház 
adott otthont, ahol szombaton 
ebéd után már gyülekeztek a 
kíváncsi érdeklődők. Finom 
sütemény fogadta őket, s az 
asztalokon  nagy választékban 
sorakoztak a gyűjtők vetőmag-
jai. A magbörze célja ugyanis 
az, hogy saját gyűjtésű, tiszta, 
visszavethető magokat kínál-
junk, cseréljünk egymással, s megosszuk tapasztala-
tainkat az egyes növények termesztéséről. 

Az ország más tájairól is érkeztek vendégek, akik 
a világhálón tallózva találtak ránk, s ideutaztak Bu-
dapestről, Komáromból, Kéthelyről, Balatonszent-
györgyről. A maggyűjtők sorát a helyiek szép számán 
kívül Visnyeszéplak küldöttsége is gyarapította. 

A program filmvetítéssel kezdődött, melynek témá-
ja az ember- és környezetkímélő talajművelés egyik 
formája, a mélymulcsos kertművelés volt.

Elgondolkodtató és egyben lelkesítő kisfilmet lát-
hattunk. Utána a somogyvámosi Öko-völgy főkerté-
sze érkezett hozzánk, aki közvetlen előadásmóddal, 

vetítéssel bemutatta gazdasá-
guk, kertészetük jellemzőit. Be-
szélt a magfogás jelentőségéről 
is, és saját vetőmaggyűjtemé-
nyükből is hozott a börzére, a 
jelenlévők nagy örömére. Az 
általában ismert konyhakerti 
növények magjainak széles vá-
lasztéka (kb. 100 fajta) mellett 
gyógynövények, fűszernövé-
nyek szaporítóanyaga is szere-
pelt a magbörze kínálatában, és 
néhány növénykülönlegesség, 
mint pl. okra, karella vagy ama-
ránt magjai.

A résztvevők kicserélték ta-
pasztalataikat, új ismerettsé-
gek születtek, s közben többen 

kedvet kaptak arra, hogy saját vetőmagot gyűjtsenek. 
Láthattunk cserepes gyógy,- és fűszernövény bemuta-
tót, valamint kiskerti virágokról egy szép színes fény-
képkiállítást. 

A szünetekben pedig  gyógynövényes teaház és fi-
nom falatozó várt minket, ahol házi sütésű kenyeret, 
finom szendvicskrémeket, házi vajat, sajtot, magtejet, 
medvehagymás pogácsát és más finomságokat kós-
tolhattunk. 

Kellemes, családias hangulatban telt a délután, kö-
szönet mindenkinek, aki ott volt, és segített. (fényké-
pek a Fonyódi magbörze facebook oldalán láthatók)      

Mikóczi Adrianna

Februárban Karda Beáta énekesnő fogadta el a  
szervezők meghivását. Temperamentumos lénye, 
őszinte megnyilatkozásai mind azt bizonyítják, hogy 
a közönsége előtt nem titkol semmit. Szívesen beszélt 
örömeiről, kudarcairól is.

Őt sem kerülték el a drámai fordulatok melyek az 
életében többször is megtorpantották a töretlen opti-
mizmusát. A beszélgetés között a dalai egyszer táncra 
hívtak, máskor pedig a szöveg líraisága miatt megha-
tóan hatottak ránk.

Bea mesélt arról, hogy annak idején fesztiválok 
énekesnőjének titulálták. Számos országban képvi-
selte hazánkat, ahonnan legtöbbször díjjal tért haza. 
Tíz évig az akkori NDK-ban vendégszerepelt, mint 
táncos -  énekesnő.

Tanítja a fiatalabb nemzedéket, nagy szeretettel 

fogadja őket. A 
rajongók sokáig 
nem engedték 
el a beszélgetés 
után a Művész-
nőt. Ő fáradha-
tatlanul és köz-
vetlenül beszélt 
mindenkivel. Az 
est kiválóan si-
került, jól szóra-
koztak, akik ott 
voltak ezen az 
estén.

Nagy Katalin, újságíró
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Karda Beáta énekesnő a Feng Shui Galériában
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A Bacsák György Szakiskola diákjainak sikerei
Negyedik helyen végzett a tabi Rudnay Gyula 

Szakképző Iskolában rendezett matematikaverse-
nyen iskolánk csapata a II. korcsoportosok (10-11. 
évfolyam) mezőnyében. A résztvevőknek tesztet és 
gyakorlati feladatokat kellett megoldaniuk, amelyek 
a logikus gondolkodáson túl az együttműködési ké-
pességet is mérték.

A bacsákos csapat tagjai: Babodi Máté, Korcsmáros 
Milán, Kristóf Dániel (mindhárom 11.D)

Felkészítő tanáraik: Cseréné Ferkel Bernadett, Ba-
lázs Ottó

Öt bacsákos diák jutott az Országos Szakiskolai 
Közismereti Tanulmányi Verseny (OSZKTV) már-
cius 18-i, kaposvári regionális döntőjébe. A humán 
tantárgycsoportban Kalocsa Ferenc és Tarsoly István 

10.A osztályos tanulók (Felkészítő tanáraik: Grüblné 
Krekovics Gabriella, Fogel Tibor), míg a közismereti 
komplex csapatversenyben a Balog Zsolt (10.A), Gu-
lyás Sándor, Szabó Attila (mindkettő 9.A) összetételű 
együttes vette sikerrel az iskolai fordulót (Felkészítő 
tanáraik: Grüblné Krekovics Gabriella, Fogel Tibor, 
Koszicsné Demeter Edina, Pintér Katalin, Poór Lász-
ló, Horváth Péter).

Rab Róbert, iskolánk 12.A osztályos tanulója a kő-
műves és hidegburkoló tanulók között a Szakma Ki-
váló Tanulója Verseny országos válogatójába került.

Felkészítő tanárai: Grécsné Virág Rita, Tóth János.
Külön köszönet jár Róbert gyakorlati munkahelyé-

nek, a dombóvári ERMI-BAU Kft-nek is! Szeretettel 
gratulálunk a szép sikerekhez!     Horváth Péter

Edzőváltás után maradna megye I-es a Petőfi SE
 A 2016-os év számos változást hozott a Petőfi SE 

labdarúgó csapatának életében. Öt év után távozott 
Latyák Tamás játékos - edző, akinek irányításával a 
megyei másodosztály középcsapatából lett megyei 
elsőosztályú a gárda. Tavaly még bent is tartotta a 
PSE-t a bajnokságban, a 2015/2016-os szezon ősze 
nem úgy sikerült, ahogy szerette volna. Részben szak-
mai kihívás miatt, részben családi okok miatt Kapos-
várra távozott.

Az év elején kiderült, hogy az eddig is hivatalos ve-
zetőedzőként a csapat mellett álló, az utánpótlásban 
tevékenykedő Szilágyi Csaba lesz az új szakvezető. 
A keret elég szűk volt egész ősszel, ráadásul öten tá-
voztak, ketten visszavonultak, így közel csapatra való 
igazolásra volt szükség. 

Érkezett: Lipták László Csaba, (Buzsák KSE me-
gye II.o.), Czene Bálint (Buzsák KSE), Péntek Atti-
la (Buzsák KSE), Andermann Csaba (Buzsák KSE), 
Kalocsa Zoltán (Lengyeltóti VSE megye II.o.), Béni 
Barnabás (Lengyeltóti VSE), Balogh Bendegúz (Ka-
rád SC megye I.o.), Andermann Dávid (Balatonbog-
lár SC megye I.o.), Vajandt Gyula (Balatonlelle SE 
megye I.o.), Náskó Gábor (külföldi munkából tért 
vissza), két külföldi játékos leigazolása folyamatban 
van.

Távozott: Balaton Roland (Balatoni Vasas megye 
I.o.), Ticz Gábor (Karád SC megye I.o.), Csáki Ri-
chárd (B.keresztúr-B.máriafürdő KSK megye I.o.), 
Tanai Gyula (Buzsák KSE megye II.o.), Latyák Ta-
más (játékosként is), Besenyei Balázs, Vecsera Zsolt 
(visszavonultak).

SORSOLÁS:
18. 2016.02.27. FPSE - B. VASAS 0 - 0
19. 2016.03.06. MAGYAREGRES - FPSE 3-1 (2-0)
20. 2016.03.13. 14:30 FPSE - BABÓCSA
21. 2016.03.20. 15:00 FPSE - NAGYBAJOM 
22. 2016.03.27. 15:00 SEGESD - FPSE 
23. 2016.04.03. 16:00 FPSE - KAPOSMÉRŐ 
24. 2016.04.10. 16:00 BERZENCE - FPSE
25. 2016.04.17. 16:30 FPSE - CSURGÓ
26. 2016.04.24. 17:00 B.KERESZTÚR-FPSE 
27. 2016.04.30. 17:00 FPSE - SIÓFOKI BÁNYÁSZ 
28. 2016.05.07. 17:00 K. RÁKÓCZI - FPSE 
29. 2016.05.11. 17:00 BALATONBOGLÁR - FPSE 
30. 2016.05.14. 17:00 MARCALI - FPSE 
31. 2016.05.22. 17:00 FPSE - NAGYATÁD 
32. 2016.05.25. 17:00 SOMOGYVÁR - FPSE
33. 2016.05.29. 17:00 FPSE - KARÁD
34. 2016.06.05. 17:00 BALATONLELLE - FPSE

szerkesztőség
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Fonyódi Hírmondó

Ruhák javítását, varrását rövid határidővel vállalom!  
Tel.: 06-70/312-8191

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   

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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