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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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Döntött a képviselő - testület! - a március 30-i rendkívüli ülés összefoglalója!

Kutyás strand Fonyódon
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Fonyód Város Önkormányzatának a szociális ellá-
tások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.12.) ren-
deletét a  Képviselő-testület a 3/2016. számú hatá-
rozatával módosította. A módosítás következtében 
azon települési támogatást igénylők esetében, akiknek 
háztartásában aktív korú nem foglalkoztatott személy 
élt, a jogosultság feltételeként előírta a Szövetség a 
Polgárokért Alapítványnál történő regisztrációt. Az 
Alapítvány szakmai vezetőjének tájékoztatása szerint 
2016. 03. 31-től az Alternatív Munkaerő-piaci Szol-
gáltatások finanszírozása véget ér, így az Alapítvány 
bizonytalan időre befejezi szolgáltatási tevékenysé-
gét. A továbbiakban a települési támogatás jogosult-
sági feltételeként nem írható elő az ügyfeleknek az 
Alapítványnál történő regisztráció.

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde módosított Szervezeti 
Működési Szabályzatát, Pedagógiai Programját illet-
ve Házirendjét elfogadta. A bölcsőde intézményegy-
ség férőhelyszámát 32 főben, ellátási területét Fonyód 
Város és Balatonfenyves község közigazgatási terüle-
tében határozta meg.

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Non-
profit Közhasznú Kft. javaslatára kutyás strandként 
kívánja üzemeltetni a Fonyód, Vízirendőrség mögött 
lévő 6705/12 hrsz-ú ingatlan 1200 m2 területét.

A területet táblákkal kell jelölni.
A jelzett területen biztosítani kell a kutyaürülék 

gyűjtéséhez szükséges infrastruktúrát és az üzemelte-
téshez szükséges személyzetet.

Fonyód Város Önkormányzata Buzsák Község Ön-
kormányzatával, a Somogy Megyei Önkormányzattal 
és a Magyar Közút Nonprfit Zrt-vel konzorciumban 

pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.1.1-15. számú 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című 
felhívással kapcsolatban. A pályázat keretén belül 
megvalósítani kívánt cél a Fonyód – Csisztapuszta 
között létesítendő kerékpárút létrehozása olyan mó-
don, hogy a kerékpárút kettő helyen csatlakozzon a 
Balatoni bringakörúthoz. A tervezett projekt összkölt-
sége 500 millió Ft, amely 100%-os támogatási inten-
zitású.

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete pályázatot kíván benyújtani a TTP-
KP-1-2016/1-000188 számú Testvér - Települési 
Programok és Együttműködések című pályázati fel-
hívásra. A pályázati támogatásból az augusztusban 
tartandó testvérvárosi találkozóra érkező testvér te-
lepülési meghívottakkal kapcsolatos költségek kerül-
nek finanszírozásra, 2.500.000.- Ft erejéig, 100%-os 
finanszírozás mellett.

A képviselő-testület következő ülése 2016. áp-
rilis 27-én, szerdán 14 órától lesz a városháza 
nagytermében. A testületi ülés teljes anyaga meg-
tekinthető a www.fonyod.hu weboldalon. 
      

Gyurina Mária

A kutyások legnagyobb örömére döntés született: 
rendkívüli testületi ülésen döntött a képviselő-testü-
let arról, hogy - a kutyatulajdonosok régóta felmerülő 
igényét kielégítve - biztosít egy területet a Vízirend-
őrség mögött kutyás strand üzemeltetésére.

Jelentős számú sajtómegkeresés érkezett, hogy köz-
zé tegyék a pozitívan értékelt döntést.  A kijelölt rész 
egy 30 m x 40 m terület, mely igény esetén bővíthető. 
Az üzemeltetés és a használat szabályainak kidolgo-
zása folyamatban van.

     
szerkesztőség
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Megszépült az aluljáró
Az aluljáró kifestésének ötletadója a MÁV Start Zrt. 

helyi állomásfőnöke, Both István volt. Korábban volt 
már hasonló jellegű a fonyódi aluljáró, akkor Papp 
S. Gábor, helyi művész munkái díszítették a falakat. 
A cél az volt, hogy az aluljáró információt adjon az 
ideérkezőknek és ne legyen sok szabadfelület, ami 
irritáló lehet azoknak, akik ki akarják élni a művészi 
hajlamaikat a felületek összefirkálásával. 

A mostani kivitelező a Tárnoki Művészeti Egyesü-
let volt. Számukra ez volt az eddigi legnagyobb felü-
let, amit különböző motívumokkal, feliratokkal csi-
nosítottak meg. 

Azonkívül, hogy a vasút ötletadó volt, segítették 
a művészek elhelyezését is, akik folyamatosan dol-
goztak, illetve napi egyszeri-kétszeri utazásukat 
szponzorálta a MÁV Start Zrt. Az önkormányzat is 
segített az elszállásolásban, illetve a város az étkez-
tetésüket teljes egészében állta az itt tartózkodóknak. 
Egy Fonyódra érkező embernek, aki vonattal közle-
kedik, ez Fonyód város kapuja. Azt szerették volna 
elérni, hogy az emberek jó érzéssel jöjjenek végig 

az aluljárón, ha leszállnak a vonatról. Felkerültek a 
vasútra vonatkozó információk, a pénztárra, váróte-
remre, vágányszámokra vonatkozóan, illetve a város 
látványosságaira utaló motívumok, vagy útbaigazító 
jelek, feliratok is felfestésre kerültek. A MÁV kötött 
egy együttműködési megállapodást az egyesülettel, 
amibe beletartozik az aluljáró évenkénti egyszeri 
restaurálása.

Ez egy új turisztikai attrakció lesz, ennek megóvása 
érdekében helyi szervezetek segítségére is számíta-
nak. Főként a rendőrségre és a polgárőrségre, akik-
nek a járőrútvonalaikba belekerül ennek a felületnek 
a felügyelete. Az eddigi tapasztalat más állomások 
alapján, hogy nem firkálják össze, inkább fényképe-
ket készítenek róla emlékként. 	 				szerkesztőség

Városmárkázás
Különleges imázsfilmmel népszerűsítjük idén 

Fonyódot. Az egyedülálló balatoni panorámát és a 
kedvelt fonyódi helyszíneket színes homokkal rajzol-
ták meg nem is akárhogyan.

A Hungary’s Got Talent tehetségkutató műsorban 
ismertté váló Quartzbox nevű formáció alkotásával 
jelent meg a város. Szakítottunk a hagyományokkal és 
– Magyarországon elsőként - egy egyedi imázsfilm-
mel mutatjuk be a település nevezetességeit és azokat 
az emlékeket, amelyek miatt évről évre érdemes visz-
szatérni Fonyódra. A homokanimációból és festékből 
álló kisfilm egy helyi fotós képei alapján készült.

A film megtekinthető: 
www.youtube.com/watch?v=3dNCiyWHeB4

Fonyód a Fesztiválok télen – nyáron 2016 c. kiad-
ványban szerepel, mint a „Balaton kilátója – az él-
mények városa”. A terjesztésben szerepelt a kiadvány 
behúzása (15 ezer darab) a Kiskegyed női magazinba.  
A kiadvány április 3-tól 100 újságárus helyen, első-
sorban Relay és Inmedio üzletekben lesz megtalálha-
tó, 3 héten keresztül. A kiadvány az újságárus ponto-
kon a Standin hálózat állványaira kerül ki, ahonnan 
az érdeklődők szabadon elvehetik.

A kiadványban egy teljes oldalon szerepel a város 
kiemelt rendezvényeinek rövid bemutatása, valamint 
minden egyes bemutatott rendezvény külön a részle-
tes fesztivál naptárban is feltüntetésre került.     szerk.
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Fonyódon a Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa 

Közérdekű tájékoztató adatok
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.
E-mail: info@fonyod.hu; 
Telefonszámok:
Ügyfélszolgálat:        +36-85/562-980
Építésügyi Csoport:  +36-85/562-996
Igazgatási Csoport:  +36-85/562-989
Adócsoport :             +36-85/562-983
                                    +36-85/562-995
Fax:                             +36-85/562-999

Fonyódi Polgármesteri Hivatal
A hivatal általános ügyfélfogadása:     
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:00; 
Péntek: 8:00-12:00

OTP Bank Nyrt. Fonyódi fiók Számlaszámok adónemenként
11743095-15731405-02440000 Építményadó számla
11743095-15731405-02510000 Telekadó számla
11743095-15731405-03090000 Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó
11743095-15731405-08970000 Gépjárműadó beszedési számla
11743095-15731405-03540000 Iparűzési adó beszedési számla
11743095-15731405-03610000 Bírság számla
11743095-15731405-03780000 Késedelmi pótlék számla
11743095-15731405-03920000 Talajterhelési díj beszedési számla
11743095-15731405-04400000 Idegen bevételek elszámolási számla
11743095-15731405-08660000 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem beszedési szla
11743095-15731405-08800000 Egyéb bevételek beszedési számla
11743095-15731405-03470000 Államigazgatási eljárási illeték számla

A számlaszámok a város weboldalán az alábbi linken érhetőek el:
www.fonyod.hu/hu/oenkormanyzat/poghiv/számlaszámok

szerkesztőség

Ezek az információk a város weboldalán is elérhetőek az alábbi linken: 
www.fonyod.hu/hu/oenkormanyzat/poghiv/polgármesteri-hivatal
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Mintegy 130 km hosszú versenypályán indul el a 
Balaton történetének legnagyobb pontyhorgász ver-
senye, melynek ezúttal Fonyód is helyszíne lesz. 

A II. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa egyik 
déli parti helyszíne lesz városunk. A kupa megren-
dezésére 2016. április 24 – 30. napjáig kerül sor. 25 
ország mintegy 300 horgászát várják a nagyszabású 
rendezvényre, ahol a kiemelten magas nyeremény dí-
jak is a színvonal nagyságát jelzik.  A II. IBCC-t mára 
már méltán emlegetnek a világ legnagyobb bojlis 
versenyei között. Fonyódon több strand lesz helyszín: 

Városi strand, az Erzsébet Tábor strandja Fonyódli-
geten, a Bélatelepi strand és a Strand utcai strand.
részletek: http://ibcc.hu/hungarian/a-legenda-folytatodik/

szerkesztőség
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A VÜSZ munkálatai szerte a városban
Az elmúlt időszakhoz képest valamivel jobb időt 

biztosított a Városüzemeltetési Kft. számára az idő-
járás és március elsejétől elindulhatott egy közmunka 
program a vízügyi kirendeltségen keresztül. Ennek ti-
zenhárom fő foglalkoztatottja van. A VÜSZ így több 
munkacsoportot tudott létrehozni, ezért több munka-
területen párhuzamosan tudnak dolgozni.

A város centrumban a Bacsák téren végeztek szépí-
tő munkálatokat, a virágágyásokat megtisztították, a 
Mátyás Király Gimnázium mögötti területen, a Hu-
nyadi János utcában a sövényeket megmetszették, 
hogy egységes arculatot tudjanak kialakítani. A Hu-
nyadi János utcában, az OTP mögötti területen talál-
ható játszótér környezetét is megtisztították. A főút-
nál a Városi Kulturális Központ környékét tisztították 
meg és innen kifelé haladva a társas üdülőnél végez-
tek még takarítási munkálatokat és a főút mellett ha-
ladva egészen Fonyódligetig.

A kátyúzást az időjárásnak köszönhetően folytat-
ni tudták. A VÜSZ munkatársai felmérést végeztek, 
hogy melyek azok az utcák, amelyeken feltétlenül 
szükséges ezeket a munkálatokat elvégezni. A Lőcsei, 
a Napsugár, a Szabadság, a Magay, az Arany János, a 
Bástya, az Árok és a Domb utcában már elvégezték 
ezeket a kátyúzási feladatokat. Az ütemtervnek meg-
felelően a Vasas, valamint az Ifjúsági utcában folyta-
tódtak ezek a munkálatok.

Az általános iskola környékén megnyírták a parkoló 
alatti fákat, illetve az iskolának a belső udvari részét 
rakták rendbe, megtörtént a járdalapok visszahelye-
zése és javítása.  A plébánia környékét is megtisztí-
tották. 

A jó idő közeledtével frekventált hely lesz a Vár-
hegyi kilátó is. A kilátó általában májustól szokott 
nyitva lenni, de a város vezetése úgy határozott, hogy 
kicsit kibővítik ezt a nyitvatartási rendet. A Sipos he-
gyi kilátó már hétvégeként látogatható, ehhez mérten 
szeretnék nyitva tartani a Várhegyi Széplátót is. El-
sődlegesen a parkoló környékét kívánták rendbe rak-
ni, hiszen itt van játszótér is.

Elkészült a sportpálya környékének rendbetétele. 
Itt nagyon sok tuja elszáradt, illetve a hegy oldalában 
nagyon sok kidőlt fa volt. Ezzel szemben található a 
testvérvárosi rózsapark, annak is megtörtént a tisztí-
tása és a takarítása, vele egy időben az úgynevezett 
„birka lépcső” is, ami a hetes főútra vezet ki. Mindez 
azért, hogy jól járható legyen a lakosság számára.

A centrumban, a Vígadó téren a virágágyások rend-
betétele is megtörtént, és a Panoráma strandon a sté-
geknek a festését is elvégezték.      szerkesztőség

szerkesztőség
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2016. március 15. - a Város kitüntetettjei

Az ’Utazás 2016’ kiállításon jártunk

2015. Év Sportolója Díj - 
Szerdahelyi Szonja

Fonyód Polgáraiért Díj - 
Haydu Olivér

Fonyód Polgáraiért Díj - 
Szabó Lajos 

Fonyód 
Polgáraiért Díj - 

Siess Zsuzsa

Fonyód Város 
Díszpolgára - 
Baricz Kati
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A Fonyódi Turisztikai Egyesület idén is részt vett, 
a már 39. alkalommal megrendezésre kerülő Uta-
zás kiállításon. A 2016. március 3-a és 6-a között a 
Hungexpo területén tartott szakmai kiállításon a világ 
számos országából és az ország minden pontjáról ér-
keztek kiállítók és látogatók. A rendezvény külföldi 
szakmai díszvendége Kína, külföldi kulturális dísz-
vendége Brazília, míg belföldi díszvendége Budapest 
volt.

A Fonyódi Turisztikai Egyesület a Balaton Régió 
társkiállítójaként képviselte Fonyód várost a ’Bala-
ton’ standon. A szakmai napokon szép számmal, míg a 
közönségnapokon még többen érdeklődtek városunk, 
nevezetességeink, kirándulóhelyeink és legfrissebb 
programjaink iránt. Nagy tetszést aratott a legújabb 
Fonyód kiadvány, illetve a már hagyományosnak 
mondható formájú leporelló kiadvány is. Ezek angol 
és német nyelvű verzióiból is szép számmal fogyott, 
míg a Fonyódi Turisztikai Egyesület tagjainak szóró-
anyagait és információs kártyáit is kíváncsian fogad-

ták. A kiállítás ideje alatt a látogatók először tekint-
hették meg a frissen elkészült Fonyód imázsfilmet, 
amely azóta több elismerésben is részesült.

A kiállítás tehát elérte célját: Fonyód város hírének 
és programjainak széles körben való terjesztését, a 
turisztikai egyesületekkel és más szakmai szerveze-
tekkel, szolgáltatókkal való kapcsolatépítést, amely a 
Fonyódi Turisztikai Egyesület jövőbeli szakmai tevé-
kenységét is nagyban segíti majd.

Oláhné	Kovács	Noémi	Zsuzsanna
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Elfelejtheted az állandó napközbeni rúzsozást, 
korrigálást:Teljes ajaksatírozás sminktetoválással
Az ajak teljes felületének tetoválásával a mindenna-

pokban is hangsúlyt adhatsz ajkaidnak, nőiességedet 
még jobban kihangsúlyozhatod.

Az ajaktetoválást a visszafogott, természetes hatást 
kedvelőknek is ajánljuk, hisz ma már több fajta satírozási 
technika közül lehet választani (Klasszikus, 3D-INDI-
VIDUAL, Baby Doll, Nude sensual), hogy az eredmény 
intenzitásban, színben és formában az egyéniségedhez, 
elképzelésedhez a legjobban illő legyen.

Fontos tudni, hogy az ajaktetoválás közvetlenül az el-
készítés után mindig 40-50%-al sötétebb, mint gyógyul-
tan. A tetoválás után a 3.- 4. napon leválik az intenzív 
festékréteg, és -2-3 hét alatt fokozatosan kialakul egy ter-
mészetes árnyalat, amit általában 4-5 héttel később egy 
megerősítéssel/korrekcióval intenzívebbé lehet tenni, 
amennyiben erre igény van.

Herpeszre hajlamos egyéneknél a herpesz kialakulásá-
nak hatásos megelőzésére többek között gyógyszeres ke-
zelést is javaslunk, melyet természetesen a háziorvossal 
ajánlott egyeztetni.

Mennyi idő alatt készül el? Tervezéstől függően kb. 

3 óra. Milyen tartós? Színtől, bőrtípustól függően 2-5 
év. Mi a garancia arra, hogy kifogástalan lesz az ered-
mény? 3 hónapon belül 2 ingyenes korrekcióra/megerő-
sítésre van lehetőség. Később, amennyiben szükséges, a 
frissítésre 15 hónapon belül 50% fizetési kedvezményt 
biztosítunk. 

Információ, bejelentkezés: 
06-30/ 267-9371 

Dermisz Kozmetika 
Fonyód, Ady Endre u. 7. 

(x)
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Programok április 20-tól május 21-ig

Április 20. Szerda
Máthé Zsolt „Szécsi Pál estje”

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Helyszínek:
Balaton Kollégium (Ady E. u. 1.); 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!

Április 23. Szombat
Fodor András - zenés irodalmi emlékünnepség

Helyszín: Kollégium, 15 óra

Április 24-30. Vasárnaptól - Hétfőig
Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa - részletek az 5-ik oldalon

Helyszín: fonyódi strandok

Április 26. Kedd
Ökumenikus Kulturális Est: Dr. Kisnemes János ny. plébános - Élet az élet után 

Helyszín: Múzeum, 17 óra

Április 30. Szombat
Hopka Károly festőművész kiállításának megnyitója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Május 6. Péntek
Knoll Gyula előadása - Az ufók köztünk vannak címmel

Helyszín: Kulturális Központ, 17 óra

Május 7. Szombat
Madarak és Fák Napja

Helyszín: Múzeum, 10 óra

Május 18. Szerda
Dumaszínház - Kőhalmi Zoltán és Dombóvári István; belépőjegy: 2800 Ft

Helyszín: Mátyás Király Gimnázium, 19 óra

Május 21-22. Szombat, Vasárnap
XIII. Országos Feng Shui és Ezoterikus Találkozó

Helyszín: Kulturális Központ, 10 órától

Május 21. Szombat
Budai Tibor grafikus kiállításának megnyitója

Helyszín: Múzeum, 17 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:
Május 14.

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Ápr.   17. 9:30
Máj.     1.  9:30 úrvacsorás isten-
tisztelet
Máj.    15. 9:30 Pünkösdvasárnap 
úrvacsorás istentisztelet

A protestáns templomban, József utca 21.

Házi bibliaóra: 2016. május 18., 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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Március 5-én iskolánkban megrendezték a Fonyód 
vetélkedőt. Szerencsére az időjárás kedvezett ne-
künk, kicsit csípős idő volt, fújt a szél, de a nap sütött.                                                                                                                                       
Közel 30 csapat indult el ezen a kis túraútvonalon. 
Az első megálló, ahol teljesíteni kellett minden csa-
patnak, az iskolánkban volt. Azután a kisebbek és 
nagyobbak két irányban kezdték el a versenyzést.  
Fonyód egy részét kellett végigsétálnunk, és külön-
böző megállóhelyeknél vártak ránk, csapatokra az 
állomásvezető tanárok. A feladatok Fonyód ismert 
épületeinek, építményeinek, szép nevezetességeinek 
történetéhez kapcsolódtak. A fonyódi gimnazisták is 
kivették részüket a munkából. Segítettek nekünk ab-
ban, hogy a kijelölt úton maradjunk. Pár csapat ennek 
ellenére is kicsit eltévedt... De mindenki épségben, 

bár kimerülten, visszaért az iskolába, ahol le kellett 
adnunk a menetlevelünket, és két nap múlva ered-
ményhirdetés következett.  A pontszámok alapján a 
csapatok szépen teljesítettek. Az első három helyezett 
csapat minden tagja egy-egy könyvet kapott díjként, 
a többiek pedig egy kis édességet.  Turóczy	Henrietta

Fonyód Város Képviselő - testülete 2016 március 
15-én kitüntetéseket adományozott a városi ünnepsé-
gen.

Isten iránt érzett hálával ezúton is köszönetemet fe-
jezem ki a „Fonyód Polgárai Díj” kitüntetésért, mely-
ben engem is részesített a Város.

Fonyód városnak ifjú koromtól fogva sokat köszön-
hettem. Szülőfalum után Fonyódot második ottho-
nomnak tekintettem. Ide helyeztek gyülekezeti gya-
korlatra 1955. október elsején a Teológiai Akadémia 
elvégzése után közvetlenül. Mivel főnököm Somogy-
jádon lakott, saját híveim segítségével sajátítottam el 
a feladatok egy részét. Szorgalmasan tájékoztattak, ha 

valakit megbetegedett, így a beteglátogatás rendsze-
resen folyt. 

A gyülekezet megismerése végett otthonukban ke-
restem fel a gyülekezet tagjait. Mindenütt őszinte 
szeretettel fogadtak. A Rákosi időben éppúgy, mint a 
Kádár években. Azokban az évtizedekben a lelkésze-
ket osztályidegennek tekintették. Fonyódon ezt soha 
senki nem éreztette velem. 

Látogatásaim során idős híveim udvarán megcso-
dáltam a terméstől roskadozó gyömölcsfákat. Arra 
kellett gondolnom, hogy ők ezt saját kezűleg aligha 
tudják leszedni. Felajánlottam segítségemet, s más-
nap boldogan nyújtottak kezet lelkipásztorunkban, 
mert a pirosló gyümölcsöt ott láthatták maguk előtt 
saját kosarukban. Működött tehát a szeretetszolgá-
lat - diakónia - is. A közéletben is szívesen vettem 
részt. Az egész megyében ismert fonyódi énekkarban 
örömmel énekeltem. A mozgalmi dalok éneklése alól 
azonban mentesültem.

A fonyódi röplabda csapatnak és a kézilabda csa-
patnak is tagja voltam. A röplabda csapattal minden 
nyáron bejutottunk az amatőr csapatok részére meg-
rendezett verseny országos döntőjébe, vagyis az első 
hat közé. Az 1961. évben Egerben országos második 
helyezést értünk el. Fonyódi szolgálatom ideje 1962. 
december elsején négy évre megszakadt. 1966. júni-
us elsején újra visszakerültem a Balaton déli partjára. 
Balatonlellén lakva a Fonyódi Gyülekezet is gondoz-
tam 1997. január elsején történt nyugdíjba vonulásig. 
1992-től a Somogyi Egyházmegye esperesi tisztségét 
is betöltöttem.

Szabó	Lajos	ny.	református	esperes
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Fonyód vetélkedő

Kitüntetett köszönő sorai
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A Szociális Központ hírei
„Itt			a	tavasz,tudod-e?
Leheletét	érzed-e?
Virágszájjal	rád	nevet,
virágszagú	kikelet.				
Rádfüttyent	a	bokorból,
füttyös	madár	torokból.
Rügyes	ággal	meglegyint,
S	érzed,tavasz	van	megint....„	

    Gazdag		Erzsi
Perceknek  tűnnek  hónapjaink...Nem volt máskép-

pen ez a márciussal sem.
Plébános Úr,és az Evangélikus lelkésznő ismételten 

gazdagabbá tette lelkünket a Húsvétra hangolódással.
P É L D A B E S Z É D

”A	megváltást	most	e	világban	ne	kívülről	keresd,
		az	én	utam	a	feltételek	nélküli	szeretet,

		járj	rajta	bizalommal...
		gyógyítsd	meg	hát	végre	a	régről	hurcolt,

		mély	sebeket....”

Vidámsággal teltek a további húsvétváró napok.
Ízléses tálalással,bőséges ,tradicionális húsvéti reg-

gelinket,a FOKI-ban rendezett,ajándékkészítő foglal-
kozás követte. Ellenberger Ildikónak,Láng Editnek 
köszönet a segítségért,a magunknak készített gyö-
nyörű dekorációért,ismételten jó hangulatban,vidám-
ságban.

Kis közösségünk reményekkel telve várja további 
rendezvényeinket.

Muskó	Zoltánné

Fonyódi Járási Szociális, Család 
És Gyermekjóléti Központ 

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

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

Víz világnapja az óvodában
Március 22. a víz világnapja. Ezt a fonyódi óvodá-

ban minden gyermek és felnőtt tudja. De ezt nem elég 
tudni, a vízre vigyázni kell! Ezt a tudatos életmódot 
szeretnénk , már a kis gyermekekben elültetni, meg-
alapozni. Több napon keresztül kísérleteztünk a víz-
zel, barkácsoltunk, festettünk, rajzoltunk, énekeltünk, 
verseltünk, meséltünk , játszottunk.  Természetesen a 
Balatont is meglátogattuk, hiszen itt élünk, szeretjük, 
és vigyázunk rá!  Az elkészült munkákból, hagyomá-
nyainkhoz híven,kiállítást rendeztünk az aulánkban, 
melyre vendég is érkezett. Egy ékszer teknős, Boby- a 
gyermekek nagy örömére és meglepetésére. 

Az óvoda -iskola kapcsolatát erősítve, az általános 
iskolában, az ősszel iskolába menő nagycsoportos 
gyermekek munkáiból kiállítás nyílt, melyre az ovi-
sokkal ellátogattunk.

A 3. osztályos tanulók verssel, dallal nyitották meg 
a kiállítást közösen az óvodásokkal.

A gyermekek örömmel keresték meg saját és társa-

ik munkáit. Büszkén mesélték egymásnak, hogy Ők 
miért szeretik a vizet és miért kell rá vigyázni. Sok 
érdekes és hasznos dolgot tudhattunk meg a vízről.

Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb és ha mi fel-
nőttek így gondolkodunk és élünk, akkor : “ Az éltető 
víz- a jövő kék aranya” kicsiknek- nagyoknak egya-
ránt fontos-Vigyázzunk rá!

Matuczáné	Tuli	Mária

Felhívás
Ha a lomtalanítás során megszabadulna már nem használt, de még jó állapotú bútoraitól, háztartási kis-
gépeitől, vagy egyéb holmiktól, kérjük, ne dobja ki őket, hanem adományozza a rászoruló családoknak. 

Minden apró adomány segítség lehet egy-egy szegény sorsú család számára. 
Az adományokat szívesen fogadjuk a irodáinkban az alábbi címeken:

Fonyód, Fő u. 43
Balatonfenyves, Kölcsey u. 30.
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Fonyódi Óvodások a Pintyőke Fesztiválon
Óvodánk meghívást kapott a nagykanizsai Pipitér 

Óvodából a 17. Pintyőke Népigyermekjáték- és Gyer-
mektánc – fesztiválra, melyet a Kiskanizsai Általá-
nos Iskolában rendeztek meg 2016. március 19-én. 
Óvodánkat az „Eszterlánc” néptánccsoport képvisel-
te. A rendezvényen 12 óvodából, közel 340 gyermek 
mutatta be népi játék-, illetve néptáncprodukcióját. A 
bemutatott produkciókat Cser György néptáncoktató 
és Vizeli József népzene tanár értékelte. Az értékelés 
nem a gyerekeket minősítette, hanem inkább a felké-
szítő pedagógusoknak adott segítséget ahhoz, hogyan 
lehetünk még jobbak a néphagyományok átörökítésé-
ben. Az Őrtilosról, Surdról, Zalakarosról, Fonyódról, 
illetve a nagykanizsai óvodákból érkezett fellépőket 
Cseresnyés Péter államtitkár és Dénes Sándor polgár-
mester köszöntötte. A rendezvényt színesítette a Za-
lagyöngye Táncegyüttes, a Szikrák Együttes, a Bojtár 
Zenekar és Vajda Margit előadása is. A szünetekben 

kézműves kirakodó vásár és kézműves foglalkozások 
várták a gyerekeket. A fesztiválról sok-sok élmény-
nyel, oklevéllel, ajándékokkal és a zsűri pozitív érté-
kelésével tértünk haza. Végül, de nem utolsó sorban 
szeretnénk köszönetünket kifejezni Fonyód Város 
Önkormányzatának, hogy biztosították számunkra az 
utazás feltételeit.

Madarászné	Proity	Marianna,	Molnár	Andrea

A Húsvét a gyermekek legkedvesebb ün-
nepei közé tartozik. Így aztán nagy volt az 
öröm, amikor az óvodánk udvarára megér-
kezett egy nyuszi család. Gál Lajos és id. 
Gál Lajos, kedves apuka és nagypapa „ Nyu-
szi fészket” varázsolt az ovisoknak. A szép 
tavaszi napsütésben simogatták nézegették, 
csodálták a kis állatokat a kicsik. Friss zöld 

fűvel kínálgatták a nyuszikat, csendben el-
suttogták a kívánságaikat: kis bicikli, pöty-
työs labda, hímes tojás, csoki nyuszi, stb.

A tavasz és az ünnep várás, az állatok test-
közelben való megismerése nagy örömmel 
és izgalommal töltötte el az óvodásainkat. 
Köszönjük szépen.

Matuczáné	Tuli	Mária
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Lions hírek
Pár mondatban- ameny-

nyiben ez sikerül- szeretnék 
beszámolni a márciusi tevé-
kenységeinkről.

Az elmúlt hónapban hírt 
adtunk, hogy elkészült a 
klub honlapja, és mindjárt 
a Facebook közösségi ol-

dalon is megjelentünk. Köszönjük szépen a sok-sok 
megjelölést. Közel 1500-an jelölték meg.

Folytatjuk a karácsonykor elkezdett gyermekek tá-
mogatását. Húsvétra is megpróbáljuk az általuk kért 
ruha, cipő, tanszer, és egyéb szükséges dolgok pótlá-
sát. Kb. 15 gyermeket támogatunk.

Segítettük egy árván maradt család gyermekeinek 
biztonságos helyre költözését. A fuvar díját teljes 
egészében fizettük. Ezen kívül segítséget kért egy 
félárván maradt gimnazista testvérpár. A részükre 

vállaltuk, az iskola év végéig, az utazási költségeik 
rendezését, továbbá egy négy gyermekes családnak 
mosógép vásárlását támogattuk.

Megkezdtük a felkészülést a klub fennállásának 25-
dik évfordulója megünneplésére.

Tagnak jelentkezett egy személy, akit a következő 
gyűlésünkre hívunk meg.

Megtartottuk március 19-én a ruhavásárunkat. Jól 
sikerült a vásár. A megmaradt ruhát a LIONS Szövet-
ségen keresztül a Kárpátaljára adományozzuk, melyet 
a Kárpátaljai Református Kerület koordinál.

Ebben az évben minden tisztségviselőnek lejár a 
mandátuma, és a következő taggyűlésen meg kell tar-
tani az új vezetőség jelölést, illetve majd a választást.

Ennyi volt a pár mondat. Mindenkinek szép Húsvét-
ot kíván a fonyódi LIONS Club tagsága.

Fábián	Lászlóné

Nyuszi ül a fűben...
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Az „örökdiákok” Mátyás napi beszámolója
Minden évben örömmel várjuk a gimnázium ha-

gyományos  Mátyás napi ünnepségét, mert találkoz-
hatunk  egymással és a jelenlegi diákokkal.

A Mátyás falnál tartott  koszorúzás után kezdődött 
az ünnepi műsor, amelyen a diákok nagyon színvona-
las, változatos műsorszámokat adtak elő.  Gratulálunk 
Kristóf Györgynének, aki a „Pro scola” kitüntetést, és 
Bognárné Huzsvai Cecíliának, aki a Mátyás-gyűrűt 
vehette át. 

Ezt követően látványos fizikai kísérleteket láthat-
tunk, majd fakultatív programok keretében többféle 
előadáson vehettünk részt. 

A Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köré-
nek elnöke  „A jelent csak a múltból lehet megérteni: 
a jövőt csak a múlt alapjára lehet felépíteni.”  Babits 
idézettel indította családtörténeti kutatási felhívását. 
A Magyar Családtörténet-kutató Egyesület közremű-
ködésével  rendhagyó történelem órák keretében a 
diákok megismerkedhetnek a családtörténet fontos-
ságával.  A sok beszélgetéssel, egymásra figyeléssel 
járó kutatás erősíti a közösségi identitást, a családi 

összetartozást, a hagyományok őrzését. A kutatásba 
nemcsak a diákok, de a tanárok, öregdiákok is bekap-
csolódhatnak. Huber Csabáné saját családjának fel-
kutatásáról mesélt, Beszeda László a lehetséges csa-
ládfákat mutatta be, Varga István pedig két könyvét 
mutatta be.

Nagyon szép, tartalmas napot töltöttünk el a gimná-
ziumunkban.

Németh	Julianna

„Nem	úgy	néz	ki,	mint	egy	szívsebész,	hanem,	mint	
egy	jazz,	gitáros	zenész” -, ezt az előadás kezdetekor 
súgta nekem a kisiskolás fiam, amikor a karzatról le-
nézett a félhosszú, ősz hajú a homlokán keskeny, fe-
kete pántot viselő emberre. Mosolyogtam, mert ez a 
mondat szerintem tetszett volna előadónknak is.

A színházteremben minden hely foglalt volt, ültek 
a lépcsőn, álltak az ajtóban. A sor szélén az idős néni 
elérzékenyült szavai hallatán.

 Gondolatai ismerősen csengtek azok számára, akik 
hallották már, mégis megnyugtatóan hangzottak, erőt 
közvetítettek. Hangsúlya, önmagába és Istenbe vetett 
hite, kiüresedett napjainkban értelmet adnak. Példa-
kép régóta, azontúl, hogy az országban sokan a leg-
jobb szívsebészként ismerik. Önmagáról csak úgy 
vall; „csak	operáltam,	nem	gyógyítottam”. 
A	szív	csak	két	ütés	közt	pihen...nincs	olyan	beteg-

ség,	amiből	nem	lehet	meggyógyulni	ha	akarunk...ki	
kell	 érdemelnünk,	hogy	elkerüljünk	a	másvilágra. -, 
ezek és ilyesféle mondatok hangzottak el tőle.  

A híres professzor világhoz való közeledését a 
Teremtőbe vetett hiten túl a hazája iránti kötődése, 
szeretete határozza meg.  Munkája során bejárta a 
világot, és minden alkalommal kínozta a honvágy. A 
feleségét, gyerekeit feltudta hívni telefonon, de a ha-
záját sosem.

Reményik Sándor megrendítő hangulatú versével 
zárta a közösségi találkozót, amelynek címe: Eredj,	
ha tudsz...

Papp Lajos már becsukta maga mögött a műtőajtót, 
hírnevet, megbecsülést, ellenségeket is szerzett pá-
lyafutása alatt. Jelenléte ma is különleges hajtóerőnek 
számít, mindegy, hogy tudomást veszünk róla vagy 
sem.       

Mellory

Dobogó szív és lélegzet: Papp Lajos Fonyódon
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R. Kárpáti Péter színművész a Feng Shui galériában
Nagy várakozás 

előzte meg a Mű-
vész úr érkezését. 
Eddig ugyanis ő 
kérdezte a meg-
hivott vendégeit, 
most pedig a hely-
zet változott, mert 
ő vallott az életéről.

R. Kárpáti Pé-
ter elmesélte hogy 
a Színművészeti 

Főiskolán Kazimir Károly  kiváló és elismert rendező 
volt az osztályfönöke. A szinész mesterség alapjainak 
megismerésén kivül Kazimir Károly emberileg is na-

gyon hatott a tanitványaira.
A Művész úr és beszélgető partnere az egy órás 

beszélgetést dramaturgiailag felépitette. Az előadott 
versek meghatóak, szívbemarkolóak voltak,  nagyon  
hatottak ránk. Közben pedig jókat nevettünk az el-
hangzott sztorikon.

Megtudtuk, hogy került R. Kárpáti Péter annak ide-
jén a Barátok közt cimü RTL en napjainkban is futó- 
immár több éve - sorozatba. Arról is szívesen beszélt 
a Művész úr, hogy az ismeretterjesztő tudományos 
müsorsorozatát hogyan találta ki.

Közvetlen  és kedves embert ismerhettünk meg  - 
habár a fonyódiak számára  eddig is nyilvánvaló volt, 
hogy R. Kárpáti Péter személyisége magával ragadó.

Nagy	Katalin,	újságíró

A 2004-ben 
alakult Sirály Art 
Képző-és Ipar-
művészeti Kör 
már alapításá-
nak első évében 
tartott kiállítást 
a Fonyódi Mú-

zeumban. Az elmúlt évek során hagyománnyá vált, 
hogy a március 15-ei ünnep alkalmával évente meg-
rendezésre kerül a múzeum falai között tavaszi tár-
latuk. Tehát idén, március 12-én szombat délután 
immár tizenkettedik éve nyílt meg ünnepélyes kere-
tek között a Sirály Art Képző-és Iparművészeti Kör 
kiállítása a Múzeumban, amelyet Bántó Zsuzsanna a 

fonyódi gimnázium igazgatónője nyitott meg ünnepi 
beszédével. Az igazgatónő a kiállító alkotók között új 
tagként köszöntötte Lebó Ágnest, aki két csendéletét 
mutatja be az érdeklődő közönség számára.

Nagyszerű játékával klarinéton közreműködött Bel-
la Zoltán, akit Takácsné Baja Erika kísért zongorán.

A kiállító alkotók: Bánkuti László, Csáki Krisztina, 
Fejes Anikó, Hajnal Éva, Hermann Utter, Krizmanics 
Ágnes, Lebó Ágnes, Nagy Tamás, Simon Éva, Tevel-
iné Rezsőfi Gyöngyi. Az alkotók olyan műveiket hoz-
ták el kiállítani, amelyeket a múzeumban még nem 
láthatott a közönség, így ismét egy új, egyedi kon-
cepcióban tekinthetők meg az alkotások április 13-ig.

Horváth	Helga

Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola hírei  
Nyílt nap:
Május 23-án, hétfőn 13-18 óráig nyílt napot tartunk 

a Művészeti Iskolában! Ezen a napon minden hang-
szeres és szolfézs óra szabadon látogatható.  Az ér-
deklődőket szeretettel várjuk!

Verseny eredményeink: A március 20-án Pécsett 
rendezett országos iDance Kupa Tánciskolás Tánc-
versenyen junior II. kezdő latin kategóriában 2. he-
lyezést ért el Slezák Domonkos  és Holicska Emese. 
Felkészítő tanáruk Filák Márk. Gratulálunk a kiváló 
eredményhez!

Adó 1 %-os felajánlás
Amennyiben módjukban áll a Fonyódi Alapfo-

kú Művészeti Iskolát támogatni, kérjük, ajánlják fel 

adójuk 1 %-át iskolánk alapítványának az alábbi adó-
számra: 19200662-1-14        Segítségüket köszönjük!                                                                                                     

Kissné	Poprádi	Enikő
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2016. április

A Bacsák György Szakiskola hírei

Nagy örömünkre új kerítés épült iskolánk telkének 
Béke utcai, főbejárati oldalán. Az impozáns vaskerí-
tés és kapu elkészültéért ezúton mondunk köszönetet 
Fonyód Város Önkormányzatának, Hidvégi József 
Polgármester Úrnak, a lengyeltóti Ferro-Flex Gép- és 
Szerkezetgyártó Kft-nek, Schaller Emil lakatosmes-
ternek, a Szabados és Fiai Kft-nek, valamint iskolánk 
tagintézményvezető-helyettesének, Kovács Tibor-
nak!

Rab Róbert, iskolánk 12.A osztályos tanulója a 
kőműves és hidegburkoló tanulók között a Szakma 
Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjébe került, 
miután az országos válogatón a legjobb nyolc tanu-
ló közé verekedte be magát. A döntőre április 18. és 
és 20. között a Szakma Sztár Fesztivál keretében Bu-
dapesten kerül majd sor.  Róbert felkészítő tanárai: 
Grécsné Virág Rita, Tóth János.

Ismételten köszönet mondunk Róbert gyakorlati 
munkahelyének, a dombóvári ERMI-BAU Kft-nek 

is, akik rengeteg segítséget nyújtottak a felkészülés-
ben!

Babodi Máté 11.D osztályos tanulónk második he-
lyezést ért el a Ránki György regionális történelem-
verseny megyei fordulójában (Felkészítő tanára: Ka-
lász Zoltán). Máté remek eredményével kivívta a re-
gionális döntőben való részvétel jogát, amelyre 2016. 
április 12-én Kaposváron kerül majd sor.

Két dobogós helyezést szereztek iskolánk tanulói a 
Gordiusz Matematika Tesztverseny megyei forduló-
jában, amelyet 2016. február 19-én rendeztek Marca-
liban. Makár Sándor (12.D) a második, Schváb No-
émi (10.D) pedig a harmadik helyen zárt. Mindkét 
diákunk felkészítő tanára Cseréné Ferkel Bernadett.

Iskolánk közössége nevében valamennyi kiemel-
kedő versenyeredményt elért tanulónknak szeretettel 
gratulálunk!

A Wienerberger Téglaipari Zrt. balatonszentgyörgyi 
táglagyárában vehettek részt gyárlátogatáson március 
11-én, pénteken délelőtt a Siófoki Szakképzési Cent-
rum Bacsák György Szakképző Iskolájának kőműves 
és festő tanulói Grécsné Virág Rita tanárnő vezeté-
sével. A diákok megismerkedhettek a tégla előállítá-
sának fortélyaival, s testközelből szemlélhették meg 
a gyártási folyamatot. Ezúton mondunk köszönetet 
Horváth László Igazgató Úrnak a vendéglátásért!

Horváth	Péter

Itt a tavasz!
A tavaszi fáradtság ellen egyszerű és élménydús 

megoldást kínálunk.
Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatásával a 

Vízisport Központ csapata INGYENES rekreációs 
lehetőséggel szeretné Önnel együtt indítani a tavaszt.

A vízen könnyebben szívjuk magunkba a napsuga-
rakat, ezért gyorsabban barnulunk és jutunk D vita-
minhoz. Miközben testünket is felébresztjük a Balato-
non, nem csupán fizikailag, de lelkileg is feltöltődünk 
evezés közben.

Már 5 fő jelentkezésénél a Vízisport Központ most 
ingyenes lehetőséget kínál kajakozásra és kenuzásra. 
Információ és jelentkezés: +36 70 242 6247

vitorlásoktatas@gmail.com
2016-os vitorlástáborunkra jelentkezés megkezdő-

dött. Kivételes kedvezményt kínálunk Fonyódon élő 
gyermekeknek. (7-16 év között)

Turnusok: 2016. június 20. és augusztus 19 között 
hétfőtől péntekig heti turnusokban.

2016. április 20 és 30 között jelentkező (állandó lak-

címmel rendelkező fonyódi gyermek) a tábor díjából 
10 000 Forint kedvezményt kap.

Jelentkezni a vitorlásoktatas@gmail.com email cí-
men lehet. Részletes információ Kocsis Ádám techni-
kai vezető: +36 70 242 6247

Szeretettel várunk Titeket!
VAGABUND	Vitorlás	Sportegyesület		

Vízisport	Központ	csapata
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Fonyódi Hírmondó

Fonyódi udvari különálló fafűtéses szoba-konyha-zuhanyozós lakás kiadó 1 vagy 2 fő részére.  
Tel.: 06-70/276-9257

Fonyódon háromszobás összkomfortos emeleti lakás hosszútávra kiadó. Tel.: 06-70/565-6370

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

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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