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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! - az április 27-i ülés összefoglalója!
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A képviselő – testület munkaterv szerinti ülésén 
Fonyód város rendőrkapitánya és a Polgárőr Egye-
sület beszámolt Fonyód város közbiztonságának 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedé-
sekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról. Az önkor-
mányzat és a két szervezet között az együttműködés 
példás, ami jó közbiztonságot eredményez Fonyódon. 

A testület tárgyalta és elfogadta a Fonyód Média 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társa-
ság, a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kor-
látolt Felelősségű Társaság, a Fonyódi Városfej-
lesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. 
évi tevékenységéről, gazdálkodási mérlegéről és köz-
hasznú jelentéséről készült beszámolóját.

2015. évben támogatásban részesített civil szerve-
zetek és magánszemélyek a nyújtott támogatás fel-
használásáról határidőben, a számviteli szabályoknak 
megfelelően elszámolásaikat benyújtották a Fonyódi 
Polgármesteri Hivatal felé. 2015. évben végzett tevé-
kenységükről és a támogatás felhasználásáról készí-
tett szöveges beszámolóikat a támogatás szabályait 
meghatározó önkormányzati rendelet szerint elké-
szítették, melye a testület megtárgyalt és elfogadott. 
Továbbá a testület elfogadta a Fonyódi Turisztikai 
Egyesület 2015. évi tevékenységéről, valamint a 
2015. évi önkormányzati támogatás elszámolásáról 

szóló beszámolóját, valamint a Petőfi Sport Egyesü-
let beszámolóját.

A képviselő-testülete jóváhagyta a Fonyódi Város-
fejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasz-
nú Kft. 2016. évre vonatkozó strand üzemeltetési 
szabályzatait és a kijelölt fürdőhely rendtartásra vo-
natkozó előírásait.

A Fonyódi Járási Szociális Család- és Gyermekjólé-
ti Központ a személyi térítési díjak módosítására tett 
javaslatot. A javaslatot elfogadva, a szociális étkezés 
térítése tekintetében kiszélesítette a testület a jöve-
delmi sávokat, így aki pár száz forint nyugdíjemelés 
miatt magasabb térítési sávba esett volna, nem kap 
plusz terhet étkezési térítési díj emelés tekintetében. 

TAO támogatás igénybe vételével sportcsarnok 
építését tervezi a NIKÉ Sport Egyesület a Fonyód, 
Piac téren lévő 10242/2 hrsz-ú, ingatlanon. Az ön-
kormányzat – mint tulajdonos nevében - a képviselő 
– testület tulajdonosi hozzájárulást adott a tervezett 
beruházáshoz. 

A képviselő-testület következő ülése 2016. má-
jus 26-án, csütörtökön 14 órától lesz a városháza 
nagytermében. A testületi ülés teljes anyaga megte-
kinthető a www.fonyod.hu weboldalon. 
      

Gyurina Mária

Kedves Ingatlantulajdonosok!
A Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás keretein belül beszerzett 240 literes szelektív hulladékgyűjtő edénye-
ket az alábbi időpontban vehetik át azon ingatlan tulajdonosok (nyaralóingatlan tulajdonosok is), akik eddig nem vették át: 

Helyszín:  Fonyód, Vágóhíd u. 17-el szembeni telephely
Időpont: 2016. június 25. (szombat) 08:00 – 12:00 óra között

Kérjük, az átvételhez hozzák magukkal személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat.  Az eszközök átve-
hetők két tanú által aláírt meghatalmazással is. Köszönjük szíves együttműködésüket!

Fonyód Város Önkormányzata
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Tájékoztató a parkolóautomatákról
2016 május 2-tól, hétfőtől léptek működésbe a par-

kolóautomaták a Hunyadi utcában. Két darab auto-
matát helyeztek ki, egyik a Posta mögött található, a 
másik pedig a lottózóval szemben, a Gimnázium fe-
lőli oldalon.

A Kollégiumtól a Hunyadi utcában a Blaha Lujza 
utca sarkáig vált fizetőssé a parkolás, hétfőtől – pén-
tekig, 8 és 18 óra között. Ezen kívül eső időszakban 
nem kell fizetni, ilyenkor az automata nem is üzemel! 
Ez esetben, ha valaki pénzt dob be a gépbe, azt auto-
matikusan visszakapja. Kivétel a reggel 6 - 8 óráig 
terjedő időszak, az ilyenkor bedobott pénzért a gép 
parkolójegyet ad, de az csak 8 órától kezdve lesz ér-
vényes. Tehát korábbi érkezés esetén sem lesz senki-
nek drágább a parkolás.

A parkolási díj az első órában egységesen 20 Ft, 
minden további megkezdett óra 200 Ft / óra, de attól 
kezdve perc alapú a számlázás. Forint és euró elfoga-
dására is alkalmas a berendezés.

A gép angolul és németül is ad információkat a 
magyar nyelvű menü mellett. A bedobható címletek 

szerepelnek rajta. Pénzt vissza nem ad, ezért érdemes 
előre kikalkulálni, hogy ki, mennyi ideig veszi igény-
be a parkolóhelyet. 

 A parkolójegyek megvételét parkolóőrök ellenőr-
zik, ha valaki elmulasztja megvenni, kerékbilincs ke-
rül az autójára! Ennek az eltávolítása további költsé-
get jelent majd az autótulajdonosoknak. 

szerkesztőség

Társadalmi összefogás - Megszépült a Múzeum környezete

Évek óta hagyomány Fonyódon, hogy civilek és 
egyesületek összefognak, hogy a város egy frekven-
tált pontján társadalmi munkában szépítsenek a kör-
nyezeten. Így volt ez 2016-ban is: ebben az évben a 

Múzeumra és annak közvetlen környezetére esett a 
szervezők választása.

A Fonyódi Múzeum a Városi Kulturális Központ és 
a Feng Shui Galéria mellett a fonyódi kulturális élet 
szerves részét képezi. Rendezvényeken kívül is láto-
gatható, akár egy séta kapcsán is. Ezért fontos, hogy 
az idelátogatók milyen benyomást kapnak.

Szemmel látható eredménnyel zárult ez a társadalmi 
összefogás, melyben a szervező egyesületek mellett 
még szerepet vállaltak a Vízisport Központ képvise-
lői, óvodai, iskolai pedagógusok, önkormányzati kép-
viselő, a polgámester úr, a városüzemeltetés dolgozói 
és még sokan mások. A terület tisztább, jobban belát-
ható lett, érdemes a környéken barangolni és élvezni 
annak különleges szépségét.

szerkesztőség

Álláslehetőség!
Fonyód Város Önkormányzata pályázatot hirdet a gyepmesteri feladatok ellátására. 
A pályázat feltételei megtalálhatóak a www.fonyod.hu weboldalon az alábbi linken:

http://www.fonyod.hu/hu/oenkormanyzat/álláshírdetések/gyepmesteri-feladatok-ellátása
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 25. (szerda) 9.00 óra

Helye: Fonyódi Polgármesteri Hivatal, Fonyód, Fő u. 19. Ügyfélszolgálat
További információ: kontar.mira@fonyod.hu

Fonyód Város Önkormányzata
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Tájékoztató a szennyvíz-hálózatra való rákötésről 
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Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Dél-Balatoni szennyvíz pro-
jekt keretében megvalósított „Balatonlelle agglomeráció 
szennyvízkezelése” elnevezésű projekt lezárult.

A DRV Zrt. és az érintett Önkormányzatok között az új 
szennyvízelvezető és -tisztító rendszer üzemeltetésére vo-
natkozó üzemeltetési szerződés megkötése jelenleg folya-
matban van, melynek Magyar Energetikai és Közmű-szabá-

lyozási Hivatal általi jóváhagyását követően a Vksztv. 65.§ (1) pontja alapján a szennyvíz díjat a miniszter 
rendeletben állapítja meg. Ezzel együtt DRV Zrt. megkezdi a rendszer üzemeltetését és biztosítja a csatorna-
szolgáltatást a szennyvízelvezető-hálózatra rákötött ingatlanok számára.

A rákötések ösztönzése érdekében a Társaság kedvezményes szakfelügyeleti díjat biztosít azon felhasználók 
részére, akik rákötési szándékukat a Megrendelő formanyomtatványon 2016. május 31-ig jelzik a DRV Zrt 
felé és az összeget befizetik. A kedvezményes szakfelügyeleti díj mértéke: 1000,- Ft + Áfa. A kedvezmé-
nyes időszak letelte után a rákötés a mindenkor hatályos árnyilvántartás alapján történik, ami jelenleg 11.900,- 
Ft + Áfa. Kérjük a csekken az ivóvíz-szolgáltatásra szerződött felhasználó 10 jegyű partnerazonosítóját, és a 
bekötés címét szíveskedjenek feltüntetni. 

Az ingatlanon belüli házi szennyvízcsatorna kiépítése az ingatlantulajdonos feladata, melyet saját költségén 
kell elvégeznie vagy elvégeztetnie.

A felhasználó további kötelezettsége a „Megrendelő ivóvíz, csatorna bekötés létesítésére” nevű formanyom-
tatvány kitöltése, aláíratása a helyi önkormányzattal és az Önkormányzatnak történő leadása. A megfelelő szá-
mú bejelentés beérkezését követő a DRV Zrt. munkatársai folyamatosan ellenőrzik a házi szennyvízcsatornák 
kialakításának szakszerűségét. A 2016. május 31-ig jelzett rákötési igények 2016. szeptember 30-ig kerülnek 
átvételre. 

A helyszíni szemle várható időpontjáról az adatközlő nyomtatványon megadott telefonszámon tájékoztatja a 
szolgáltató a felhasználót. A szakfelügyeletet végző munkatárs a helyszíni szemlén ellenőrzi és rögzíti a fel-
használási hely közüzemű szennyvízelvezetésének nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat. 

A fentiekkel kapcsolatban érdeklődni a DRV Zrt. ügyfélszolgálatán a 06-40/240-240 helyi tarifával hívható 
telefonszámon, munkanapokon 7.30-15.30 között, csütörtökön 7.30-20.00-ig lehet. Személyesen a Siófokon a 
Fő u. 39/A. szám alatt hétfőn és szerdán 8.00 -15.00 között, kedden és pénteken 8.00-14.00 között, csütörtö-
kön 8.00-20.00 között, Fonyódon az Ady Endre u. 7. szám alatt (Dísz tér) hétfőn 8.00-15.00, csütörtökön 
8.00-18.00 és pénteken 8.00-12.00 óra között érdeklődhetnek felhasználóink.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szennyvízhálózatra történő rákötést kizárólag a DRV Zrt. mun-
katársai által történő szakfelügyelet mellett végezhetik el az üzemeltetői és az önkormányzati engedély 
birtokban. A rákötés megvalósíthatóságáról későbbi időpontban az Önkormányzat értesíti az érintet-
teket.

A nem szakszerű és/vagy nem megfelelő időben történő rákötés súlyos következményekkel járhat, melyért a 
felelősséget a szolgáltató az okozóra áthárítja

Megértését és együttműködését ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
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A VÜSZ munkálatai áprilisban
A városüzemeltetés dolgozóinak ebben a hónapban 

is jócskán akadt feladatuk. Ez a tavaszi időszak az, 
ami a legtöbb munkálatot igényli. Az egyéb felada-
tok mellett fontos időben megtisztítani és megújítani 
a virágágyásokat, a metszést igénylő évelőket vissza-
vágni, alakítani a formájukat. 

Ebben az időszakban a figyelem középpontjába a 
Dísz tér, a gimnázium és környéke, illetve a Bacsák 
tér kerül, hiszen április utolsó hétvégéjén már a bal-
lagások zajlanak. 

Kristóf Györgyné szerint a legfontosabb, hogy: „A 
nyár előjeleként nagyon sok feladat elkészüljön.” 
Ezen a területen elvégzett munkák keretén belül ké-
szült el a gimnázium fakerítésének újrafestése is, a 
virágágyások megtisztítása, rendberakása. 

A Dísz téren és az Ady Endre utcában a kandelábe-
rekre kihelyezésre kerültek a muskátlik. A gimnázi-
um és a kollégium előtti szökőkutak beüzemelése is 
megtörtént. Ezekkel kapcsolatban fontos megjegyez-
ni a sok lakossági bejelentés miatt, hogy viharos idő-
ben a városüzemeltetés kisebbre szabályozza a cso-
bogás erősségét, mivel az erős szél kivereti a vizet. 
Ez nem a kutak meghibásodását jelenti. 

Elkészültek a vasútállomás mögötti, a Szent István 
utcai, rendőrség előtti ágyások is. Az évadnyitó hajó-
indító ünnepségre, a május 1-i forgalom előtt megtör-
tént a Panoráma strand és parkolójának megújítása, a 
kikötő és környékének rendbetétele. 

A városüzemeltetés dolgozói áprilisban 54 darab 
hulladéktároló végleges helyükre való kihelyezését 
végezték el. Az érintett területek a Hunyadi utca, 
Béke utca, Piac tér és környéke, Sándortelepi, új ne-
vén Panoráma strand és parkolójának területe.  

Munkálatokat a tervek szerint a sportpályánál foly-
tatják a VÜSZ munkatársai, itt a szalagkorlát telepí-
tése már megkezdődött. Erre elsősorban a balesetek 
elkerülése végett és esztétikai okokból is szükség 
van. 

Ezen kívül folyamatos a város füves területeinek 
karbantartása, kaszálása. Jelenleg hat dolgozó tud 
erre a feladatra összpontosítani és mindenhova eljut-
ni idejében, valamint az elvárásoknak megfelelni. 

Minden kültéri munkálatot nagyban befolyásol 
az időjárás, ennek függvényében igyekeznek a vá-
rosüzemeltetés dolgozói, a fontossági sorrendet be-
tartva elvégezni minden feladatot. 

Sok bejelentés érkezik a kátyúk miatt, melyeknek 
kijavítását májusban is folytatni fogják.

szerkesztőség
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Tájékoztató a vasúti korszerűsítésről

Új bútorok a bölcsődében
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Megérkeztek a bölcsődébe a Fonyódi Gyermekekért 
Bölcsőde Alapítvány támogatásából és annak közre-
működésével megrendelt, nagycsoportba szánt búto-
rok, melyek között a csoport asztalai, székei, töröl-
közőtartói, pelenkázója, öltözőszekrényei és néhány 

játékeszköz szerepelnek. Az említett bútorok cseréje 
hatalmas előrelépés a tárgyi eszközök korszerűsítésé-
nek folyamatában, mely a kisgyermekek mindennapi 
életét teszi komfortosabbá, színesebbé, vidámabbá, 
ezáltal boldogabbá, ami a hétköznapokban már jelen 
van, hiszen a „bölcsis” nagycsoport örömmel és lel-
kesen vette birtokba a megérkezett berendezéseket. 
Alapítványunk támogatása ily módon teljesedik ki, 
melyért múlt-és jövőbéli támogatóknak csak köszö-
net  járhat. Az Alapítvány alapvető feladata és célja 
szerint, a kiscsoport berendezésének cseréje a követ-
kező lépés ebben a folyamatban, melynek végére a 
bölcsőde intézményegység teljes tárgyi eszköz cse-
réje valósul meg. Ehhez a célhoz az első lépés tör-
tént meg most, melyet örömmel fogadott „kicsi” és 
„nagy” egyaránt.

Heidinger Zsoltné Ari Edina

Móring József Attila - Somogy megyei fejleszté-
si miniszteri biztos, országgyűlési képviselő - 2016. 
május 3-án, Fonyódon, egy nyilvános tájékoztatón 
beszélt a Fonyód Médiának a várost érintő fejleszté-
sekről. A tájékoztató középpontjában a Szántód-Kő-
röshegy – Balatonszentgyörgy közötti szakasz fej-
lesztése, valamint a Kaposvár – Fonyód vasútvonal 
egyidejű korszerűsítése állt.

Az érintett szakaszok fejlesztésének kapcsán a 
miniszteri biztos kiemelte: „Az utazóközönség és a 
közvetetten érintettek türelmét és megértését kérjük, 
hiszen akadozni fog, illetve szünetelni is fog a forga-
lom, de ez mindannyiunk örömére és boldogulására 
készül.” 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. honlapjáról 
megtudhatjuk, hogy miként zajlik a felújítás, hogy 
pontosan hol és mikor kell számítani vágányzárra. 
Az alábbi információk megtalálhatók Fonyód Ön-
kormányzat honlapján is. Kérjük, hogy utazás előtt a 
pontos menetrendet illetően tájékozódjanak a MÁV-
Start Zrt. információs felületein, illetve az állomáso-
kon, valamint a jegypénztárakban.

Móring József Attila kiemelten fontosnak tartja 
mindkét beruházást, mivel Fonyód stratégiai fontos-
ságú csomópontja mindkét szakasznak. A fejleszté-
sek kiterjednek a Balatonszemes és Balatonlelle felső 
között új, második vágány építésére, Szántódon, Ba-
latonszárszón, Balatonszemesen, Balatonbogláron, 
Fonyódon, Balatonfenyvesen, Balatonmáriafürdőn és 
Balatonberényben összesen mintegy 15 km hosszban 

zajárnyékoló falat, illetve kb. 32 km hosszban ru-
galmas, rezgéscsillapító sínágyazatot telepítenek a 
kritikus helyeken, a vasúti közlekedés okozta zaj és 
rezgés mérséklése érdekében. Továbbá korszerűsítik 
és biztonságosabbá teszik a gyalogos átjárókat, útát-
járókat, peronokat. Lepsény, Siófok, Szántód-Kőrös-
hegy, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonlelle 
felső, Balatonboglár, Balatonfenyves és Balatonmá-
riafürdő állomásokon és Balatonföldvár, Balatonlel-
le, Fonyódliget, Bélatelep, Alsóbélatelep, Balatonfe-
nyves alsó, Balatonmáriafürdő alsó és Balatonberény 
megállóhelyeken a peronok magasperonná épülnek 
át, biztosítva az esélyegyenlőség feltételeit.

A déli part vasútvonalának fejlesztése keretében 
felújításra kerülő Fonyód – Kaposvár szakasz is al-
kalmassá válik a 80 km/h sebességre, az elővárosi 
közlekedést egységesen szolgáló fejlesztések kerül-
nek elvégzésre. Ennek fontosságát elsősorban a dol-
gozni – és iskolába járó utasok miatt kell kiemelni. 

szerkesztőség
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Fonyód kiemelkedő helyszíne volt az IBCC-nek

Elfogadták az új sportcsarnok terveit
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Április 30-án, szombaton reggel lezárult az egy hé-
ten keresztül tartó Balaton körüli rangos horgászver-
seny. A második alkalommal megszervezett IBCC, 
vagyis Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa me-
zőnye idén már nem csak a Balaton északi, hanem 
déli partján is horgászhatott. Sorsolás alapján derült 
ki, melyik csapat hol tölti az egyhetes versenyt.

Fonyód négy helyszínt biztosított erre a célra, me-
lyek az alábbi megnevezést kapták: Fonyód Vizisport 
Telep, Fonyód Hotel Retro, Fonyód Központi strand 
és Fonyódliget. 

Az utolsó pillanatokig izgalmas verseny eredmény-
sorára tekintve megállapítható, hogy a Csehország-
ból érkezett csapatok tudtak a leginkább alkalmaz-
kodni a nehéz körülményekhez. Az időjárás nem volt 
kegyes a csapatokhoz, a verseny első napjától kezdve 
sokszor viharos erejű szél és eső nehezítette a horgá-
szatot. Mindjárt a kezdés 7 órával csúszott és a behú-
zós horgászatot sem tudták folyamatosan művelni a 
viharjelzések miatt.

Az IBCC igazolta azt a horgászkörökben terjedő 
„pletykát”, miszerint a fonyódi hegy alatt kiemelkedő 
halhozamot biztosító horgászhelyek vannak. Az első 
nyolc helyezett között négy olyan csapat is található, 

akik valamelyik fonyódi pályán próbáltak szerencsét. 
Az első helyezett a cseh Sportcarp nevű csapat vég-
zett, összesen 195,7 kg pontyot fogva, A Vízisport 
Telep pályájáról, a harmadik helyezett, egyébként a 
címvédő Lojzi-DPH Maconka Carp Team pedig 99,4 
kg-al, hatalmas hajrát bemutatva a Fonyód Hotel 
Retro területéről állhatott a dobogóra és lettek egy-
ben a legeredményesebb magyar csapat

A verseny első és harmadik helyezettje is nyilatko-
zott a Fonyód televíziónak, a velük készült riportot 
az első májusi Fonyódi Tükörben lehet megnézni.

szerkesztőség

2016. április 27-i rendes testületi ülésén Fonyód Város 
Képviselő – testülete elfogadta az új sportcsarnok terve-
it. Hidvégi József, Fonyód polgármestere elmondta: 

„A város hosszú távú tervei között eddig is szerepelt 
egy komplex sport és szabadidő központ. Ennek része-
ként, első lépcsőben egy új sportcsarnok épülhet a vá-
rosban, mivel a jelenlegi sporttelep sem funkcionálisan, 
sem pedig parkoló számban nem bővíthető. Napjaink-
ban egyre inkább terjed a sportturizmus, erre megfele-
lő forrásokat biztosítanak, így újra el lehet érni, hogy 
ismert sportegyesületek, vagy nemzeti sportszövetségek 

edzőtáborok céljából Fonyódot válasszák. Úgy vélem, 
ezzel a fejlesztéssel is meg lehet hosszabbítani a turisz-
tikai szezont.”

Az új csarnok helye a piac területe mellett lenne, ahol 
a későbbiekben újabb források bevonásával új sport-
pályák – foci-, futó- és teniszpályák is épülhetnek. Ott 
ugyanis megfelelő terület áll rendelkezésre a bővítéshez 
és a piac fejlesztésével párhuzamosan, azzal összhang-
ban meg lehet valósítani. 

Egy nemzetközi méretű kézilabda pálya lenne a csar-
nokban, de például kosárlabda és más sportágak szá-
mára is használható lenne. A tervek szerint az öltözők 
mellett kondi terem is kialakításra kerül, mindezek már 
a további, lehetséges bővítések figyelembe vételével, 
azokkal tervezve valósulnának meg.

A Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett és 
TAO forrással megvalósuló pályázatot nyújtott be a vá-
rosi sportegyesület. A képviselő - testület a döntésével 
a pályázat beadásához csatolt terveket fogadta el, ami 
még nem jelenti azt, hogy biztosan lesz új csarnok. Ami 
biztos, hogy a pályázat határidőre beadásra került. 

Döntés júliusban várható, kedvező esetben ezt köve-
tően 2017-től kezdődhetnének a munkálatok.        szerk.
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Beszámoló a DBSZT tanácsülésről.

Tavaszi néptánc fesztivál

Hagyomány teremtő céllal a Fonyódi Betyárok 
Néptánc Együttes április 30-án a gimnázium aulájá-
ban néptánc fesztivált rendezett.

A rendezvény célja a néptánc népszerűsítése, az 
éves munkánk bemutatása, a szomszédos és testvér 
települések néptánc csoportjainak megismerése.

 A fesztiválon 120 gyermek vett részt, akik rend-
kívül színvonalas műsort adtak elő. Itt volt a bada-

csonytomaji, buzsáki Boszorkányos Néptánc Egye-
sület Katykaringós csoportja, a fonyódi óvodások 
Eszterlánc csoportja, az általános iskola 4. osztályo-
sai, Sinkovics Zoltán és Kutor Dorina, a Fonyódi 
Betyárok Néptánc Egyesület utánpótlás csoportja és 
természetesen a Fonyódi Betyárok is.

A jó hangulatról és zenéről a Bojtár zenekar gon-
doskodott.

A műsor után a fellépőket és a közönséget megven-
dégeltük a szülők készítette süteményekkel és pizzá-
val. A rendezvényt táncház zárta, ahol a gyerekek és 
szüleik együtt ropták a táncot.

Reméljük, hogy a fesztivállal hagyományt tudunk 
teremteni. A támogatásból befolyt összegből szeret-
nénk a gyerekek ruhatárát bővíteni. Köszönjük min-
denkinek, aki segített és támogatott bennünket.
Köszönettel:   Fonyódi Betyárok Néptánc Egyesület
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A Fonyódi Polgármesteri Hivatal tanácstermében 
került sor, a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és 
Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Tár-
sulás Tanácsának, társulási tanácsülésére. Az ülést a 
Tárulás elnöke, Hidvégi József nyitotta meg.  A gyű-
lés célja a Környezeti és Energia Operatív Program 
illetve a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program keretében megvalósuló fejlesztésekkel kap-
csolatos tájékoztatás volt.

Az ülésen öt szennyvíz agglomerációt, azaz 17 te-
lepülés érintett polgármesterei és képviselői vettek 
részt és kaptak tájékoztatást a KEOP projektekkel 
kapcsolatos pénzügyi elszámolásáról, a projektek zá-
rásáról, vagyonátadásról, üzembe helyezésről és ga-
ranciális javításokról.

Továbbá a tárulás elnöke kitért a KEHOP projektek 
kivitelezésének előrehaladására, pénzügyi elszámo-
lások helyzetére, vagyonátadásra is. Az ülésen el-
hangzott, hogy Balatonlelle, Karád és Kéthely agg-
lomerációkban tervezett szennyvíztisztító telepek és 
csatornahálózatok fejlesztése sikeresen befejeződött, 
a projektek ellenőrzései hiba nélkül lezajlottak. Je-
lenleg végső engedélyezési eljárások folynak, pénz-
ügyi vonatkozást tekintve pedig a társulás hiánnyal 
nem számol.

Az elkészült létesítmények az érintett agglomerá-
ciók települési önkormányzatainak tulajdonába ke-
rülnek. Előtte teljes vagyonleltár készül, melyeket 
vagyonátadási szerződésekkel együtt kapnak meg az 
érintett önkormányzatok, akik saját hatáskörükben 

döntenek arról, hogy a vagyont az államnak átadják 
vagy maguk kívánják azt üzemeltetni.

Balatonlelle agglomerációban, így Fonyódon is 
megkezdődtek a lakossági rákötések az új csatorna-
hálózatra, melyet kedvezményesen, bruttó 1270.- fo-
rintos áron vehetnek igénybe a települések lakosai.

Az öt projektből kettő szakaszolásra került, így 
Siófok és Somogytúr agglomerációban a 2016-os év-
ben is folytatódnak kivitelezési munkálatok. Siófok 
agglomerációban történő fejlesztések folyamatosan 
haladnak előre, a jelenlegi állapot szerint 2016. má-
jus végére befejezik a szennyvíztisztító telep építését 
és elindulhat a próbaüzem is.

A Társulási Tanács 2015. évi költségvetés módo-
sítását, a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről 
szóló beszámolót és a 2015. évi zárszámadást meg-
tárgyalta és elfogadta.

szerkesztőség
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Programok május 21-tól június 3-ig

Május 21. Szombat
Budai Tibor grafikus kiállításának megnyitója

Helyszín: Múzeum, 17 óra

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

Kulturális Központ (Ady E. 17-21.); Testvérvárosi Park, Vigadó tér
A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Május 22. Vasárnap
Bandérium napja - kishuszár avató

Helyszín: Múzeum és környéke, 14 óra

Május 24. Kedd
R. Kárpáti Péter - „Élet az élet után” című előadása 

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Május 25. Szerda
Hazajáró közönségtalálkozó

Helyszín: Kulturális Központ, 17 óra

Május 27. Péntek
„Hadd szóljon!” - az Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek hangversenye

Helyszín: Kulturális Központ, 17 óra

Május 27. Péntek
Balázs Balázs szobrászművész és Balázs Kolos grafikusművész kiállítása

Helyszín:  Feng Shui Galéria, 18 óra

Május 28. Szombat
Városi gyermeknap és Polgárrá fogadás (részletek a 14. oldalon)

Helyszín: Vigadó tér, 14 óra

Május 31. Kedd
Ökumenikus Kulturális Est - Köntös László ref. főjegyző előadása

Helyszín: Múzeum, 17 óra

Június 1. Szerda
Vadas Zsuzsa újságíró, író saját utazási élményeiről szóló könyvbemutatója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Június 3. Péntek
Nemzeti Összetartozás Napja - Trianoni megemlékezés és emléktábla avatás

Helyszín: Testvérvárosi Park, 16 óra
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Katolikus miserend

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

 11:00 óra Plébániatemplom
 18:30 óra Plébániatemplom

 
Szombaton az esti szentmisék: 
gyermekmisék:
Június 11.

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Máj.    15. 9:30 Pünkösd vasárnap 
úrvacsorás istentisztelet
Jún.     5.  9:30 úrvacsorás isten-
tisztelet
Jún.    19. 9:30

A protestáns templomban, József utca 21.

Házi bibliaórák szeptemberig szünetelnek!
Az Ökumenikus Kulturális Estek szeptem-

berben folytatódnak!

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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ELŐADÁSOK
Május 21.

Helyszín: Városi Kulturális Központ (Ady E. u 17.)
10.00  Megnyitó
10.30  dr.Taraczközi István: Enni vagy nem enni!
11.00  Szilvásy Judit: Mit hoz a feng shui 2016-ban?     
11.30  dr.Merényi Éva: Hova tűnik a kreativitás 
   iskolás korban?
12.00  Juhász Márta:Egészség-betegség jelek és a   

     megelőzés módjai.
12.30  dr.Varga Imre: Az egészséges test statikája.
13.00-14.00 Ebédszünet              
14.00  Völcsei Judit: A tudat és a gyógyítás. 
14.30  dr.Mézes Bea: Shantala-ajurvéda 
   (babamasszázstól az ölelő ékszerekig)                                            
15.00  Józsa Klára: Szabadulj ki az önkorlátozó 
           hiedelmeid fogságából.                                                               
15.30  Enrico (Marosfalvi Imre): A zene gyógyító  
           hatalma-Már J.S.Bach is tudta 
16.00  Molnár Éva: Szabaduljon meg a fájdalmától.
16.30  dr.Gothárd Csaba:
           Oxyfa-Egy kis segítség nagyra nő.
17.00  dr. Fülöp Sándor: Belső harmónia
18.00  Komolyzenei koncert 

ELŐADÁSOK
Május 21.

Helyszín: Városi Kulturális Központ (Ady E. u 17.)
 9.00  dr. Bodogán Zsolt:  
           Forradalmi újítás a gyógyításban.
  9.30  Ölbei Emília: Szépség, egészség.
10.00  Farkas Lajos:                                      
           Egészségőrzés egyszerű táplálékokkal.   
10.30  Dr. Fauszt Terézia: Színek hatása a feng shuiban
11.00  Kövi Szabolcs koncert
12.00  Farkas Éva: Tedd  meg, te vagy a főnök.
12.30   dr.Miskó József: Két végén ég a gyertya.                            
13.00-14.00  Ebédszünet  
14.00  Fonyódi balett-táncosok bemutatója
14.30  Bézsenyi Ildikó: Legyél a csoda, aki vagy. 
15.00  Pállay-Kovács Szilvia: Indigó és kristály   

  gyerekek üzenetei
15.30 SYVA design divatbemutató, Moderátor:   

  Nagy Katalin újságíró.
  Máthé Zsolt énekes 
16.00 dr. Suresh K.V. : Az elme csendje.
17.00 Keczeli Ágnes: Szakrális körtánc.

A komolyzenét ked-
velő közönség áhitattal 
figyelte Hauser Adrien-
ne csodás zongorajáté-
kát.

A Művésznő ked-
ves, érzékeny lénye 
mindenkit elvarászolt. 
Hallhattuk Medtner: 
Mesék, illetve Bartók 

Béla: 2. Elégia és Allegro Barbaro című műveket.
Kiderült a beszélgetésből, hogy a Művésznő  most 

is naponta több órát gyakorol szorgalmasan, mint em-
litette maximalista. Míg nem tökéletes számára az 
éppen tanult mű, addig nem adja elő sehol közönség 
előtt.

Élete a zene, ennek rendeli alá napjait.
Több alapítványt hozott létre annak érdekében, 

hogy segítse, támogassa, tanítsa a hátrányos helyzet-

ben élő, de tehetséges zeneszerető fiatalokat.
Számos jótékonysági koncerten vállal szerepet, 

hogy zongorajátékával is kifejezze együttérzését.
A Feng Shui galériában, immár kilencedik éve él-

vezheti a fonyódi közönség a Művésznő elbűvölő  
egyéniségét és az előadóstílusát.

Máthé Zsolt Szécsi Pál estje a Feng  Shui  galé-
riában:

Szécsi Pál  több évtizede nincs már köztünk. Sár-
mos egyénisége, kiváló hangja hiányzik a könnyűze-
nei életből. Máthé Zsolt énekes felidézte  Szécsi Pál 
számos slágerét. Lírai számok követték egymást, me-
lyek mind ismerős dallamok a közönség számára. 

Szívesen kapcsolódott be az éneklésbe a hallgató-
ság, mikor felcsendültek azok a számok, melyeket ki-
vülről énekel a középkorosztály. Kellemes estét szer-
zett Máthé Zsolt azoknak, akik szerették Szécsi Pál  
romantikus táncdalait.

Nagy Katalin, újságíró

Büfé, termékbemutató és vásár, szolgáltatások (aurafotózás, íriszdiagnosztika, arteriográfia, jóslás, szám- 
misztika, állapotfelmérések, ingyenes masszázs, grafológia, grafo-pszicho-morbo analízis, stb.)  

A BELÉPÉS DÍJTALAN!
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Hauser Adrienne és Máthé Zsolt a galériában
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A Szociális Központ hírei
„Április,tavaszi ég szülője,

  a szíveinkbe hozd meg a dalt,
  legyen a földnek búzája,szőlője,

  legyen hite,hogy minden ág mindig kihajt...”
Tarbay Ede 

Úgy tűnik,mintha most ünnepeltük volna Kará-
csonyt,de már a Pünkösd is közel. Többszörösen 
vártuk az áprilist. Közösségünkben megzenésített 
versekkel,egyik Ellátottunk saját költeményével is ün-
nepeltük József Attila születésnapját.

E nap délutánján, Balatonfenyvesen az Ezüst Fenyő 
Nyugdíjas Klubban folytattuk az ünneplést,köszöntve 
Jánosházi Katit,újraválasztása kapcsán.

A Költészet Napja is része volt a kellemes, hangula-
tos, versekkel tűzdelt délutánnak. Köszönet ismételten 
a szívélyes vendéglátásért! Intézményünkbe szinte az 
„”egész világot hozta be”” a hangfalakkal beüzemelt 
laptopunk.

Ellenberger Ildikó könyvtáros játékos vetélkedővel 

egybekötött Wass Albert művészetével gazdagította 
lelkünket.

Minden hónap ismétlődő emlékidézőt is jelent.A  
Szent György naphoz kapcsolódó legendák,esemé-
nyek azért voltak különösen érdekesek,mivel a közöt-
tünk lévők személyesen is megélték néhány történését.

Újraéledő  tavaszunkban kiskertünk is szépül,kö-
szönjük szépen,hogy Óvári János is hozzájárult ado-
mányával.

Egészségünkben bízva,mindig reménnyel várjuk a 
holnapot. 

Muskó Zsuzsa

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

„Múltunk a jelenben, egy nap népviseletben”

Az „Így tedd Rá!” Magyarország vezető népi játék 
és néptánc programjának csapata felhívást tett köz-
zé, melyben arra buzdította az óvodákat, általános is-
kolákat, hogy 2016. április 25-én, csatlakozzanak a 
magyar népviselet napja eseményhez. Azt szerették 
volna, hogy legyen egy nap a magyar és nemzetiségi 
népviseletek jegyében az óvodákban és iskolákban is. 
Kérték, hogy mutassuk meg együtt kultúránk ezen ki-

emelkedő értékét kerek e világon.
Óvodánk dolgozóinak is tetszett ez a kez-

deményezés, ezért úgy döntöttünk, hogy a 
Fonyódi Óvoda is megszervezi ezt a napot.                                                                                                                                        
A lányok pörgős szoknyában, pántlikával, kopogós 
cipőben érkeztek oviba. A fiúk kalapot, mellényt, pa-
raszt inget, bőgatyát, csizmát vettek föl. Óvodánk va-
lamennyi csoportja közösen énekelt, táncolt, ugróis-
kolázott. A gyerekek olyan játékokkal ismerkedtek, 
amivel még a nagyszüleik, dédszüleik is játszottak 
egykor, ilyen volt a similabda, madársíp, a surrogó, 
és a madzag karika - célba dobó ügyességi játék.                                                                                                                                          

Kiállítás keretében mutattuk be a szatmári, a rába-
közi, a martosi, a székely, a kalocsai és a buzsáki nép-
viseletet.

Igyekeztünk kultúránk gazdagságát óvodánkban is 
élővé tenni.  A gyermekek érdeklődő tekintete, moso-
lya, jókedve mindannyiunk örömére szolgált. 

Madarászné Proity Marianna

A könyv dícsérete

„Hova tűnt a sok virág?”
Megváltozott a világ.

De egy szál mindig maradjon...,
Hogy Szeretet ne hervadjon.

Könyvből is kell egy, hogy maradjon,
Tudás ágán új bimbó fakadjon.

Őrizzék a könyvtárak,
Lesz belőle jövő század.

Legyen emlékezete a honnak!
Rég letűnt koroknak.

S mindig legyen őrizője a jognak,
Hogy az írók alkothassanak.

Ilisicsné Császár Rita



Fonyódi Hírmondó

Bacsák-nap: Jó volt!
Mi, a Siófoki SZC Ba-

csák György Szakképző 
Iskolájának 2/14/E osz-
tálya az idei tanévben a 
tanórák keretein belül 
rendezvényszervezést 
tanultunk. Feladatunk 
volt a Bacsák-napon 
egy igazi diákprogram 
megtervezése, amely 

2016. április 22-én meg is valósult, s a „Jóóó lesz!!!” 
program nevet kapta.

Összesen négy rendezvényelemet terveztünk:
A „Csak okosan” kvízjátékot Nagy Mirtill szervez-

te, szerkesztette és bonyolította le. Itt közismereti tu-
dásukat próbálhatták meg a diákok, akik közül Bog-
dán Karolina Réka 9/D bizonyult a legjobbnak.

 A „Bacsák Focikupát” az osztály jó sportolói szer-
vezték: Ambrus Márton, Insperger Zsolt, Proity Ro-
land és Szűcs József. A nyolc csapat csoportmeccseit 
követően a döntő mérkőzésen a 12/A osztály bizo-
nyult a legjobbnak, a második helyen a „Kompót” 
(11/D) csapata végzett.

 „Most mutasd meg mit tudsz!” c. ügyességi verse-
nyünket Kis-Kotor Tamara és Lacza Dorina Andrea 
koordinálta. A „Kolbászok” csapata, 10/A osztályos 
szakmunkások nyerték a játékot. Ambrus Márton és 

Pickelhaupt Péter vidám perceket szereztek diáktár-
saiknak a karaokeversennyel, melyet Torma Flóra és 
Sarang Ildikó 10/D osztályos tanulók nyertek meg.

A „Benned is ott a művész” programot Bogdán Ka-
talin, Czanka Dóra Anna, Holczmann Oriána és Tóth 
Nikolett szervezték, az alkotások értékelését pedig 
Erdélyi Ernő festőművész segítette. Az origami ké-
szítők között Kovács Anita (13/E) szerezte meg az 
első helyet, míg a rajz-festészet megmérettetés nyer-
tese Törő Barbara (12/D) lett, gyöngyfűzésben pedig 
Szatmári Ádám (10/A) készítette a legszebb alkotást. 

A hagyományteremtő szándékkal szervezett ese-
mény sokak örömére valósult meg. 

Ezúton is köszönjük a támogatóknak, segítő tanára-
inknak az együttműködést!

…és bátran állíthatjuk: „JÓÓÓ VOLT!!!”       14.E.
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A Múzeum áprilisi programjai

2014-ben Herman Ottó halálának századik évfor-
dulója alkalmából egy gyermekeknek szóló interak-
tív játékgyűjteményt készítettek, ennek egyike április 
elején két hétre városunkba látogatott, hogy a fonyó-
di gyermekek is megismerkedhessenek  a polihisztor 
emlékével és a tudományterületekkel, ahol maradandót 
alkotott. Ebben a két hétben sok érdekes és hasznos 
ismerettel gazdagodhattak a fonyódi kisiskolások és 
óvodások, akik azért érkeztek a Fonyódi Múzeumba, 

hogy kipróbálhassák a kiállításban szereplő játékesz-
közöket és egy örömteli órát töltsenek el a múzeum 
termeiben, közben fejlesztve képességeiket és kész-
ségeiket. A Vándortanösvény távozásával sem volt 
okuk unatkozásra az iskolásoknak, mert a Költészet 
Napja alkalmából úgynevezett „Versmaratonra” vol-
tak hivatalosak, hogy egymással megosztva a leg-
kedvesebb verseiket közösen ünnepeljenek és emlé-
kezzenek meg József Attiláról. A művészetkedvelők 
számára pedig megnyílt a múzeum következő idősza-
ki tárlata; D. Fazekas László kéthelyi rajztanár, festő 

és zenész kiállítás-megnyitóját Tóthné Nagy Ágnes a 
Fonyódi Kulturális Intézmények igazgatónője nyitotta 
meg köszöntő beszédével, zongorán közreműködött 
Fekete Noel. Az alkotó ezzel a kiállítással mutatkozik 
be a fonyódi közönségnek, hiszen ez az első alkalom, 
hogy városunkban állítja ki műveit, amelyek között lát-
hatók tájképek, portrék, modern alkotások és grafika is. 
A kiállított festmények május 19-ig tekinthetők meg.   

Horváth Helga



2016. május

Úton önmagunk felé a Lovasíjásszal
Nagy port kavart a nemrégiben bemutatott, ma-

gát dokumentumfilmként megnevező alkotás, amely 
Fonyódon is vetítésre került.

A produkciót siker övezi, annak okán, hogy a ma-
gyar hagyományokat, kulturális értékeket igyekszik 
átörökíteni, amelyek jó ideje feledésbe merülnek, 
módszeresen elnyeli őket a globalizáció. A természet-
től, természetességtől való elszakadást ellensúlyoz-
zák az egymást követő, gyönyörűen megkomponált 
természeti képek. A főszereplő, Kassai Lajos bámu-
latos fizikai teljesítményt mutat a filmen, megszállott 
módon népszerűsíti a lovasíjászatot, teljesíti élete fel-
adatát. Együtt lélegzik a Völggyel, és az ott élő álla-
taival.

A rendszerváltás után munkásszállóról indult ember 
mára a Kaposmérői Völgy gazdája, íjászüzemmel, 
lovasíjász iskolával, Ő a sport magyarországi meg-
teremtője, népszerűsítője. Szellemi tanítóként emle-
getik. Kár, hogy az alkotás nem tartott egy ívet, ami 
megmutatta volna, hogy is jutott el idáig. Keretet ka-
pott volna a film és azt gondoltam volna: „ De jó, egy 
újabb hétköznapi hősre akadtam.”

Viszont felhívta a figyelmünket arra, hogy a hunok 
voltak az őseink és nem a finnugorok. Mindezt Mon-
góliában, Kínában tett látogatásaival támasztja alá. 
Véleménye kizárólagos, nem teremt alkalmat más el-
képzelések szerepeltetésére.

 A képsorok -  mint a rendezővel való beszélgetés 

alatt megtudtuk - szándékosan csapongók. Egyik pil-
lanatban még Kanadában vagyunk, aztán újra a Ka-
posmérői Völgyben járunk minden kommentár nél-
kül. Ennek oka Kaszás Géza szerint az; hogy amíg 
nézzük a filmet, ne gondolkodjunk...

Mindannyiunknak van több olyan tulajdonsága, 
amin javítani kell, és vannak értékeink, amelyekkel 
egyedülállóak vagyunk a környezetünkben. Ennek 
felismeréséhez nem szükséges különösebb erőpróba, 
csak egy kis önmagunkban való elmélyülés.

Azzal egyetértek azonban, hogy a fizikai kitartás 
kölcsönözhet egyfajta lelki tartást is.

Ehhez mindenki találja meg maga a saját „sportját.” 
Ne mulasszák el megnézni a filmet, gyönyörködje-

nek a képekben, vitassák meg értékeit beszélgesse-
nek.      Mellory
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LIONS hírek

A tavaszi hónapok klubunk számára mindig a leg-
mozgalmasabbak. Nincs ez másként az idén sem.

Az áprilisi taggyűlést szinte egészében a 25 éves év-
forduló megszervezésének szenteltük. A kis megem-
lékező ünnepségünket május 14-én, Pünkösd szom-
batján tarjuk,  a Kulturális Központ színház termében 
du. 4 órakor, melyre szeretettel várunk mindenkit! 
Megkaptuk az értesítést az Emberi Erőforrás

Támogatáskezelőtől, hogy a NEA pályázaton 
600.000.-Ft támogatást nyertünk működésre. Tagsá-
gunk három fővel gyarapodik, akiknek a felavatása a 
jubileumi ünnepségen lesz. Húsvétra a karácsonyihoz 
hasonlóan felöltöztettük a 15 támogatott gyermeket, 
akikre most 100.000.-Ft-t költöttünk. Május 20-21-én 
tartja a Szövetség éves Konvencióját, melyen a kö-
vetkező LIONS év tisztségviselőit választja meg. 

Beszámol a régi vezetőség az elmúlt év munkájá-
ról, az újak pedig a tervekről. A mi klubbunkat három 
küldött képviseli Miskolcon. A Fonyódi Lions Klub 
is a májusi gyűlésen választja meg az új vezetőséget. 
A városi gyermeknapon, melyen már többedik alka-
lommal szeretnénk részt venni, a testvérklubtól ka-
pott adomány játékokat osztanánk ki a gyerekeknek. 
Most a 25 éves évfordulóra tekintettel egy retró fotót 
szeretnénk megosztani. Várunk szeretettel mindenkit 
az ünnepségre.

Fábián Lászlóné



Fonyódi Hírmondó

Édes anyanyelvünk
„A nyelv az legyen, aminek lennie illik: / hív, kész és 

tetsző magyarázója mindannak, amit a lélek gondol 
és érez” (Kazinczy Ferenc )

1967-ben kezdődött a magyar nyelv hete rendez-
vénysorozat, amelyet az Anyanyelvápolók Szövet-
sége tart kézben. A Mátyás Király Gimnáziumban 
minden év áprilisában megrendezésre kerül a magyar 
nyelv hetének keretén belül az Édes anyanyelvünk 
nyelvhasználati verseny. A verseny célja, az anya-
nyelv tisztaságának védelme, szépségének felfedezé-
se, tudatos megőrzése.

A hagyományoknak megfelelően a diákoknak elő-
ször egy írásbeli feladatlapot kellett megoldani. A 
feladatlap elsősorban nyelvhasználati, stilisztikai, 
nyelvhelyességi kérdésekből állt, de tartalmazott le-
író nyelvtan feladatokat is. A feladatok közt szerepelt 
például a lovag szó mondatba foglalásával megadni 
annak négy különböző jelentését, közmondások javí-
tása, mondatok, szavak elemzése, valamint egy hét-
köznapi szituáció értékelése a nyelvi illem, illetve az 
érintkezéskultúra szempontjából.

A szóbeli fordulón a továbbjutott tanulók három 
téma közül választhattak, amelyről maximum  három 
perces beszédet kellett tartaniuk, elsősorban a téma 
által meghatározott műfajban és közönségnek.

Az idén a következő szóbeli témák szerepeltek:

1. Jövőképem
Itthon vagy külföldön
Hallgatóság: Baráti kör
2. Nem a ruha teszi?
A megjelenés, az első benyomás jelentősége
Műfaj: vitaindító
Helyszín: osztályfőnöki óra
3. Sztár? Példakép? 
Kire tudok feltekinteni és miért?
Műfaj: vallomás 
Hallgatóság: baráti kör
A versenyzők többségét az első témakör érdekelte 

a legjobban, hisz nagyrészt a 10. illetve 11. osztályos 
fiatalok körében szinte mindennapi téma és jövőjü-
ket érintő probléma, hogy itthon vagy külföldön vál-
lalnak munkát. Hasonló népszerűségnek örvendett a 
példaképről tett vallomás.

Az írásbeli és szóbeli teljesítmények alapján a kö-
vetkező eredmények születtek: 

1. helyezett: Radó Albert 11. c 
2. helyezett: Fekete Noel Adrián 10. c
3. helyezett: Molnár Eszter 11. b
Iskolánkat az első két helyezett képviseli májusban 

a megyei fordulón Kaposváron. 

Kalota- Czippán Andrea

Általános iskolások tanulmányi versenyeredményei
A Palonai Magyar Bálint Általános Iskola növendékei 
az idei évben is remekeltek, sorra hozták el a külön-
féle tanulmányi versenyekről a jobbnál jobb helyezé-
seket. Ezúton gratulálunk nekik és köszönjük, hogy 
sikereikkel öregbítik városunk és az iskola hírnevét.

2015. november 24. Matematika verseny 8. évfolya-
mosoknak: Szalai Rozália Lili 8.b, 3. hely

2016. február Országos Történelem tanulmányi Ver-
seny: Szabó Iván Benedek 7.b 2. hely

2016. március 21. Nyelvhelyességi verseny:
Szabó Száva Hargita 4.b 3. hely

2016. március 21. Nyelvhelyességi verseny:
Szabó Iván Benedek 2. hely

2016. március 21. Nyelvhelyességi verseny:
Szalai Rozália Lili 8.b 3. hely
2016. április 6. Alapműveleti matek verseny:

 Szabó Iván Benedek 7.b 3. hely

2016. április 27. Szent László Király és kora történel-
mi vetélkedő: Bodó Kata 6.a, Huber Lili 6.a, Köves 
Réka 6.a 1. helyezés

2016. április 27. Szent László Király és kora történel-
mi vetélkedő: Csonták Kornélia, Havriló Eszter, Ko-
ponyás Laura 6.a. 3. hely Példaképről tett vallomás.

ÉREMESŐ! Tanulóink a Marcali területi versenyen 
szép eredményeket értek el! Péter Levente, Horváth 
Péter, Váradi Marcell-4.b - Környezet I. hely; Szabó 
Száva-4.b - Helyesírás III. hely; Nagy Rebeka-2.b - 
Tollforgató III. hely; Kardos Aletta Zoé-2.b - Verses 
mese III. hely; Tóth Bence, Horváth Luca, Kazár Re-
beka-4.a - Komplex magyar irodalom II. hely; Hei-
dinger Jázmin-4.a - Verses mese II. hely; Fábián Zol-
tán-1.b - Szépírás I. hely; Fekete Janka-3.a - Nyelvtan 
II. hely;  Pál Anna, Sztankula Ágnes, Álmos Réka-3.b 
- Környezet II. hely        szerkesztőség
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Büszkeségeink...

Az Országos Középiskolai 
Tanulmányi Verseny –rövi-
den OKTV – a 11. és a 12. 
évfolyamosok legrangosabb 
versenye, ahol a diákok fel-
mérhetik tudásukat.

Ebben a tanévben a fizika 
OKTV-n Iván E. Balázs 11.C 
osztályos tanuló először in-

dulhatott ezen a versenyen országos 21. helyezést ért 
el. Tanárai Németh László és Kiss Sándor Róbert.

A Ránki György Regionális Történelem Versenyen 
Tóth Szeréna, 10.B osztályos tanuló szerepelt kiemel-
kedően, azaz II. helyezett lett. Szekeres Attila és Pál 
János tanár urak készítették föl erre a versenyre Tóth 
Szerénát, aki jövőre már az OKTV-n is indulhat.

Perusza Eszter 11.A osztályos tanuló egy orszá-
gos újságcikkíró pályázaton szerepelt, amit D.Tóth 
Kriszta újságírónő által életre hívott wmn.hu írt ki. 

A fonyódi Perusza Eszter újságcikkével II. helyezést 
ért el. 

A Mátyás Király Gimnázium diákjai sikeresen sze-
repeltek a Keszthelyi Helikoni Játékokon. A könny-
űzene és ének kategóriában Császár-Biró Lenke Ka-
rola Arany minősítést kapott és elnyerte a kategória 
fődíját.

Ugyanebben a kategóriában az MKG Band Ezüst 
minősítést szerzett.

Vidák Réka és Vajda Lilla a komolyzene-kamaraze-
ne kategóriában, az MKG Táncegyüttes pedig a nép-
tánc kategóriában Bronz minősítéssel tért haza.

Gratulálunk a diákoknak és felkészítő tanáraiknak 
a sikerhez.

Cziráki Tamás, Cziráki Zsófia és Varga Zsuzsanna 
tanároknak köszönjük a szervező munkát és a tanu-
lókíséretet. 

Büszkék vagyunk rájuk és további sikereket kívá-
nunk!          Sári Dénesné Bach Terézia

Rab Róbert, iskolánk 12.A osztályos tanulója az 
ötödik helyen zárt a Szakma Kiváló Tanulója Verseny 
országos döntőjében a kőműves és hidegburkolók 
mezőnyében (Felkészítő tanárai: Grécsné Virág Rita, 
Tóth János).

A döntőre április 18. és és 20. között a Szakma Sztár 
Fesztivál keretében budapesti Hungexpón került sor. 
Róbert kiváló eredményének köszönhetően egyúttal 
jeles eredményű szakmai végzettséget is szerzett, így 
év végén nem kell szakmunkásvizsgát tennie. 

Külön köszönet jár Róbert Topa Imre úrnak, a dom-
bóvári ERMI-BAU Kft. vezetőjének. Róbert náluk 
töltötte szakmai gyakorlatát, és rengeteg segítséget 
nyújtottak a felkészülésben!

Április 23-án Miskolcon rendezték az Országos 
Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny orszá-
gos döntőjét, ahol a közismereti komplex kategóri-
ában iskolánk Balog Zsolt (10.A), Gulyás Sándor, 
Szabó Attila (mindkettő 9.A) összetételű együttese is 
érdekelt volt.

A regionális második hely után a fiúk ismét kitettek 
magukért, hiszen az országos döntőben a hatodik he-
lyen zártak. A versenyen előbb egy otthon elkészített 
projektmunkát mutattak be a csapatok, majd egy köz-
ismereti számítógépes teszt feladatsort kellett megol-
daniuk.

Felkészítő tanáraik: Grüblné Krekovics Gabriella, 
Fogel Tibor, Koszicsné Demeter Edina, Pintér Kata-
lin, Poór László, Horváth Péter.

A nagyon előkelő második helyen végzett a szakkö-
zépiskolás kategóriában Babodi Máté 11.D osztályos 
tanulónk a Ránki György Regionális Történelemver-
seny regionális döntőjében (felkészítő tanára: Kalász 
Zoltán), amelyet április 12-én rendeztek meg a Ka-
posvári Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Műsza-
ki Szakközépiskolájában.

A döntő első fordulójában írásbeli feladatlapot töl-
töttek ki a versenyzők, amit szóbeli megmérettetés 
követett. 

Iskolánk közössége nevében minden versenyezőnk-
nek és felkészítő tanáraiknak is szeretettel gratulálunk 
a szép sikerekhez!

A Siófoki Szakképzési Centrum Bacsák György 
Szakképző Iskolájának diákjai, tanárai és a gazdasá-
gi irodánk dolgozói Varga Yvette tanárnő vezetésével 
József Attila Tiszta szívvel c. versét szavalták el a 
fonyódi Dísz téren 2016. április 11-én, a magyar köl-
tészet napján, a költő születésének 111. évfordulóján.

Yvette tanárnőnek nagyon köszönjük a szervezést, 
iskolánk tanulóinak pedig köszönjük a lelkesedést és 
fegyelmezett hozzáállást!

Horváth Péter

Bacsák György Szakiskola

Mátyás Király Gimnázium



Fonyódi Hírmondó

Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola hírei  
Egy tartalmas nap Budapesten: A hónap kiemelkedő 

eseménye volt budapesti kirándulásunk. Április 10-
én, vasárnap korán reggel, 43 növendékünkkel és az 
iskola minden tanárával indult buszunk a fővárosba. 
A napot a Művészetek Palotájában (MÜPA) kezdtük, 
ahol „Ráhangoló”címmel zenedrámai foglalkozáson 
vettek részt növendékeink, majd igazi nagyzenekari 
hangversenyt hallhattunk a Bartók teremben. A szim-
fonikus zenekar hangszereinek bemutatása után Brit-
ten: Zenekari ABC című művét szólaltatta meg a közel 
100 tagú együttes. A Bartók Béla Nemzeti Hangver-
senyterem nemcsak a világ egyik legjobb akusztikájú 
terme, de az 1650 férőhelyes nézőtér lenyűgöző lát-
ványt is nyújt. Öröm volt látni a sok megilletődött, 
csodálkozó gyermekarcot. A koncertet belvárosi séta 
követte, majd a Szent István Bazilika, ahol megnéz-
tük a Szent Jobbot, és megismertük a történetét. A 
Bazilika Panoráma Kilátójába – többen tériszonyukat 
leküzdve - 304 lépcsőfokon kapaszkodtunk fel, ahon-
nan 360 fokban páratlan kilátás nyílik a fővárosra. 
A budai oldalon, a felújított Várkert Bazárból jutot-
tunk fel a Várba, a csodálatos panorámáról rengeteg 
fénykép készült. Már jól elfáradva érkeztünk a nap 
utolsó helyszínére, a Láthatatlan Kiállításra. Ettől a 
programtól kicsit tartottunk, hiszen egy órát eltölteni 
vaksötétben, a legelemibb, legtöbb információt köz-
vetítő érzékszervünk, a szemünk nélkül, kicsit félel-

metes vállalkozásnak ígérkezett. A születésüktől vak 
vezetőink elképesztő empátiával, humorral segítettek 
minden csoportnak a félelmek leküzdésében, így az 
egy órás interaktív utazás nem is tűnt olyan hosszú-
nak, és fantasztikus élményt jelentett. A fényre érve 
hunyorogva adtunk hálát, hogy láthatunk, és talán a 
gyerekekben is sok minden átértékelődött.

A művészeti iskola vezetőjeként fontosnak tartom, 
hogy minden növendékünk eljusson patinás hangver-
senyterembe, hallhasson szimfonikus zenekart, hogy 
olyan természetesen mozogjanak ebben a közegben, 
ahogy a fővárosi gyerekek teszik. A Láthatatlan Ki-
állítás pedig felér egy „érzékenyítő tréninggel”, és mi 
kell a muzsikáláshoz, ha nem érzékenység? Úgy ér-
zem, sikerült egy élményekkel teli, gazdag napot sze-
rezni növendékeinknek, és remélem lesz folytatása is!  

Kissné Poprádi Enikő
Áprilisi verseny eredményeink: 
Április 3-án Szekszárdon a  X. Garai Kupa Tánciskolás Minősítő Versenyen junior II. latin kategóriában II. 
helyezést, ifjúsági latin kategóriában III. helyezést ért el Slezák Domonkos és Holicska Emese. Felkészítő 
tanáruk Filák Márk. 
Április 7-én Barcson a XVII. Somogy Megyei „Varró Margit” Zongora Találkozón nívódíjban részesült  Ke-
mény Zsombor, testvére, Kemény Johanna arany minősítést kapott. Kemény Zsombor egy hetes ingyenes zon-
gora kurzust is nyert a díj mellé! Felkészítő tanáruk Schweitzer Jolán. Ugyan itt Csermely Csenge Jázmin 
ezüst, Tóth Anna bronz minősítést kapott. Felkészítő tanáruk Takácsné Baja Erika.  
Április 16-án Szennán a „Hajlik a meggyfa” megyei népdaléneklési versenyen arany minősítést kapott Ru-
mán Dániel. Felkészítő tanára Szabó Mónika. Szívből örülünk a nagyszerű eredményeknek! 
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Sporteredmények - Gimnázium
Az idei tanévben is eredményesen szerepeltek 

tanítványaink a sportversenyeken, számtalan szép 
helyezés született.
Mezei futóbajnokság - megyei egyéni: 
2. Szerdahelyi Szonja, 3. Kutasy Kamilla
megyei csapat: 2. leány csapat (Szerdahelyi Szonja, 
Pintér Rebeka, Visnyei Adrienn, Simon Szimonetta
országos döntő: 30. Kutasy Kamilla, 41. Pintér Re-
beka, 97. Visnyei Adrienn, 101. Simon Szimonetta

Kézilabda diákolimpia - megyei döntő: 3. a fiú 
csapat ( Ács Gergő, Hiczfelder Attila, Dely Márton, 
Mikita Bence, Alföldi Balázs, Kovács Márk, Szabó 
Pál Zoltán, Pap Ádám, Anderlik Csaba, Kerkovics 
Gyula, Tóth Márk, Bor Márk, Virág Marcell, Sch-
mall Péter
1. a leány csapat (Galambos Eszter, Schmal Lídia, 
Schmal Petra, Pásztor Noémi, Kovács Noémi, Ko-
vács Kamilla, Simon Armilla, Hamuth Lili Vivien, 
Fehér Tímea, Kelemen Anett, Kuti Bettina, Hornyák 
Bernadett, Vámos Petra, Tóth Dóra Fruzsina
országos döntő - 5. a leány csapat (Galambos Eszter, 

Schmal Lídia, Schmal Petra, Pásztor Noémi, Kovács 
Noémi, Kovács Kamilla, Simon Armilla, Hamuth 
Lili Vivien, Fehér Tímea, Kelemen Anett, Kuti Bet-
tina, Hornyák Bernadett, Vámos Petra, Tóth Dóra 
Fruzsina

Karate diákolimpia - országos döntő KATA: 
1. Szekér Bálint
Kispályás labdarúgás - körzeti döntő: 1. fiú csapat
(Finta Balázs, Papp Zsombor, Sándor Mátyás, Fehér 
Bertalan, Göncz Mihály, Gyenis Roland, Czink Mó-
ric, Szabó Márk, Papp Kristóf, Kovács Kristóf

Floorball diákolimpia
országos elődöntő: 1. a leány csapat (Angyal Orso-
lya, Horváth Klaudia, Kötél Dorottya, Pintér Rebe-
ka, Szerdahelyi Szonja, Tóth Dorottya)
3. a fiú csapat (Fekete Noel, Winkler Dominik, 
Chatziharalampous Mihail Alexandros, Schmal Pé-
ter, Varga-Szabó Kristóf
országos döntő: 4. a leány csapat; 5. a fiú csapat

Fazekas Mónika

Óvodások- sport és a „Mese Várak”
Április 13-án, óvodánk ismét, immár XII. alkalom-

mal vett részt, Balatonföldváron, - a Mesevár Óvoda 
szervezésében-, a Térségi Tavaszi Sporttalálkozón. 

Idén az Apróka csoport nagycsoportos gyermekei 
örülhettek a lehetőségnek, hogy képviselhették az 
óvodánkat.

„Mese Várak” köré csoportosították a szervezők a 
versenyszámokat, melyek játékos sor-, váltó-, gyor-
sasági, futó, mászó, ügyességi egyéni és csoportos 
gyakorlatokból tevődött össze. Volt pl. királynő öltöz-
tetése, várárokból halak mentése, sárkányűzés, hídon 
átkelés stb. 

Gyermekeink lelkesen küzdöttek, versenyeztek, 
bíztatták egymást, örömüket lelték a játékban. Több-
ször is sikerült elsőként a célba érniük. 

A találkozó mottója: „Nem a győzelem a fontos, ha-
nem a részvétel, de a szabályok betartásá-val”.

A díjátadáson így természetesen minden csapat 
győzött, és egyforma ajándékban részesültek a gyer-
mekek. 

Mint minden évben, idén is, a Fonyódi Óvodáért 
Közhasznú Alapítvány finanszírozta a gyermekek 
utaztatását. 

  
Vassné Knézics Mariann

Április 23-án Budapest adott otthont az V. Erzsébet 
Kupa nemzetközi karateversenynek, amelyen 
nyolc ország  250 versenyzője mérte össze tudását.
A Balaton Budo színeiben Gazdag Alexandra 10.D 
osztályos tanulónk is az indulók között volt, s két 

versenyszámban is kiemelkedő eredményt ért el. 
Formagyakorlatával (kata) a harmadik helyen zárt, 
míg az 59 kg-os lányok szabad küzdelmében (kumi-
te) első lett.

Horváth Péter

Bacsák György Szakiskola - karate siker
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Fonyódi Hírmondó

Fonyód, Mező u. 38-ban május 20-tól garázsvásár! Ugyanott 3 db felnőtt és 1 db gyermek 
kerékpár eladó! Tel.: 06-70/701-3012

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

Keresek Fonyódon eladó családi házat (75-90 m2-es), vagy eladó kisebb telket (max. 500 m2-ig) 
Fonyódliget, Alsóbélatelep kivételével! Tel.: 06-30/365-4515 

Költözködés miatt jó állapotban lévő bútorok sürgősen eladók. Tel: 06-20/925-3403

Tóparti vendéglátó helyre Fonyódligeten munkatársakat keresünk a nyári szezonra.  
Tel.: 06-30/962-4499

Fonyódligeti büfékbe keresünk dolgozókat június 1-től augusztus 31-ig a nyári szezonra.  
Szállás megoldható. Érdeklődni: 06-30/5124456

Hyundai Sprayer 2.3. HP-s alig használt nagyteljesítményű permetező eladó! Tel.: 06-30/916-4859 

Balaton - panorámás építési telek 608 m2 eladó 8,5 M  Ft-ért! Fonyód, Csend u. 2.  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. Ezeket a 
könyvtárban, az információs pultnál, valamint a Fonyód Média irodájában vehetik át és adhatják le. 

Letölthető a www.fonyod.hu weboldalról és beküldhető e-mailben is (hirmondo@fonyod.hu). 

Apróhirdetések
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