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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: 8:00-14:00, K: 8:00-14:00, SZE: 8:00-14:00, CS: 9:00-17:00, P: 8:00-14:00, SZO: 8:00-12:00

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 május 26-i ülés összefoglalója!
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Fonyód Város Önkormányzat Képviselő–testülete 
elfogadta a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 2015/2016-
os nevelési évben végzett szakmai munkájáról szóló 
beszámolóját, valamint a 2016/2017-es nevelési évre 
vonatkozó munkatervét.

A korábbi képviselő-testületi ülésen döntés született 
kutyás fürdőhely kijelöléséről a Vízirendőrség mö-
gött lévő területen, mintegy 1200 m2-en.

A határozathozatalt követően drasztikusan meg-
emelkedett a kutyás strand iránt érdeklődők száma, 
ezért a képviselő testület úgy határozott, hogy a ku-
tyás strand területét 5974 m2-en jelöli ki.

A Képviselő - testület - a lengyelországi Krotoszyn 
város kezdeményezése alapján - felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy a testvér települési kapcsolat kidol-
gozásának egyeztetéseit folytassa le Krotoszyn város 
vezetésével. 

A kikötői üzletsoron található  8248/4/A/24 hely-
rajzi számú  üzlethelyiség bérleti szerződőse lejár, en-
nek 5 évvel történő meghosszabbításához hozzájárult 
a testület  az eredeti szerződés egyéb rendelkezései-
nek változatlanul hagyása mellett.

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
árverésre bocsátja a Fonyód, Magay utca 26. számú, 
6125 hrsz-ú ingatlant.

A 2017.01.01 – 2017.12.31. közötti időszakra a vil-
lamos-energia beszerzéssel kapcsolatosan csoportos 
közbeszerzési eljáráson vesz részt az önkormányzat, 
a Sourcing Hungary Kft szervezésében.

A Pelso-Kom Nonprofit Kft működése során olyan 
mértékű kintlévőségek keletkeztek a lakosság által be 
nem fizetett számlák miatt, amelyek következtében az 
ellátott lakos-egyenérték szám alapján Fonyód Város 
Önkormányzatának összesen 5.740.395.- Ft összeget 
kell a Társulásnak megfizetni.

 
A képviselő-testület következő ülése 2016. szep-

tember 29-én, csütörtökön 14 órától lesz a város-
háza nagytermében. A testületi ülés teljes anyaga 
megtekinthető a www.fonyod.hu weboldalon.

Gyurina Mária

Nem parkol a fizetőparkolás témája – 
a képviselő-testület tárgyalta…

A 2016. május 26–án megtartott testületi ülés végén, többek között fonyódi lakosok által is aláírt petíciót nyújtott 
be egy helyi vállalkozó. A petíció első sorban a Hunyadi utcai parkolás fizetőssé tételével összefüggésben fogal-
maz meg lakossági véleményt.

Az említett útszakaszon a parkolás 2016. május 1-től kezdődő hatállyal vált fizetőssé úgy, hogy az első órában 
mindössze 20 forintot kell megfizetnie a parkolni szándékozóknak. 

A képviselő-testület a petíciótól függetlenül is foglalkozik a felvetett kérdésekkel, miszerint a helyi adót ren-
desen fizető fonyódi lakosok részére milyen parkolási kedvezmény lenne a legoptimálisabb. Emellett pedig a 
rendszer gyakorlati tapasztalatait is vizsgálja annak érdekében, hogy a szabályozás korszerű és optimális legyen.

szerkesztőség
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Átadták a Balaton első kutyás fürdőhelyét Fonyódon

2016. június 1-én került átadásra a Balaton part 
első kutyabarát fürdőhelye. A 1200 m2 alapterületű 
partszakasz kijelölését március 30-án szavazta meg 
egyöntetűen a Képviselő - testület. A kutyás fürdő-
hely a Vízirendőrség mögötti területen lett kijelölve. 
Később a Városfejlesztési bizottság újratárgyalta és a 
képviselőtestület jóváhagyta a kijelölt terület megna-
gyobbítását, amely immár közel 6000 m2.

Az átadásra kutya etikettel készültek, amely tizen-
két pontban foglalja magába a gazdik kötelezettsége-
it. A kijelölt terület tökéletes helyet biztosít a kutyás 
fürdőzők számára, mindenki megtalálja az igényei-

nek megfelelő pihenőterületet, napozásra és hűsölésre 
is alkalmas a terület. 

Hidvégi József polgármester szerint „Nem csak til-
tani kell valamit - mivel a strandokra kutyát bevinni 
szigorúan tilos – hanem meg kell teremteni azt a le-
hetőséget, hogy aki onnan kiszorul máshol lehetősége 
legyen fürdetni kutyáját.” Megteremtették a higiéni-
ás feltételeket, hogy a kutyabarát gazdák és a kutyák 
is megfelelően érezhessék magukat a Balaton part-
ján. Mindkét legközelebbi fürdőzőhelytől legalább 
500 méterre van, valamint két kikötő is elválasztja 
a kutyabarát strandot a többitől. A városüzemeltetés 
dolgozói rendszeres felügyelettel biztosítják a zöld 
terület karbantartását, de elvárás a kutyatulajdono-
soktól, hogy kutyáik viselkedésére és a strand tisz-
taságára odafigyeljenek. Ehhez a város kihelyezett 
ürülékgyűjtő zacskókat és hulladéktárolókat biztosít, 
valamint kutya toalettnek homokos területet kaptak a 
kedvencek. A fonyódi kutyabarát fürdőhelyen lesz a 
vizesblokk és toalett a gazdik számára is. A fürdőhe-
lyet korlátlanul használhatja bárki, természetesen az 
etikett betartása mellett. 

szerkesztőség

MEGHÍVÓ!
Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

    Üdülőhelyi fórumot tart

Időpont: 2016. június 25. (szombat) 10:00
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Fonyód Város Önkormányzata 

Igazgatási szünet
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket és Partnereinket, hogy a nyári szabadságolások miatti munkaszerve-

zésre tekintettel a Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2016. június 30-án, 
valamint 2016. július 1-én igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás teljes mértékben szünetel.

Anyakönyvi események (halotti anyakönyvi ügyintézés) ügyintézésére telefonos ügyeletet biztosítunk. 
Az anyakönyvvezető elérhetősége: 

+36-30/696-7752

Az igazgatási szünet alatt észrevételeiket, kérdéseiket az info@fonyod.hu nyilvános elérhetőségünkön 
tehetik meg. 

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük.
Dr. Széll Attila, jegyző
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Gyémánt díjas lett a város imázs filmje

Önkormányzati támogatásban részesülő civil szervezetek  
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A Magyar Marketing Szövetség által alapított Or-
szágos Városmarketing Díjra pályázott városunk a 
2016-ban megjelent új imázs filmmel „Fonyód a Ba-
laton kilátója, az élmények városa” címmel. 

A pályázaton a neves szakmai zsűrizés eredménye-
ként Fonyód városa városmarketing gyémánt elisme-
résben részesült és ezzel jogosulttá vált a „Városmar-
keting gyémánt 2016” védjegy használatára. 

Az Országos Városmarketing Díj célja, hogy:
- a városok fejlesztésében egyre fontosabbá és egy-

re intenzívebbé váló marketingtevékenységre, annak 
sokszínűségére, eredményességére felhívja a figyel-
met,

- a sikeres, hatékony marketing-megoldások elis-
merésével és azok széleskörű népszerűsítésével hoz-
zájáruljon az igényes, szakmailag helyes gyakorlat 
elterjedéséhez,

- segítse a tapasztalatcserét, s benne a városok ve-
zetői, szervezetei és a marketingesek közötti együtt-
működést.

A pályázat díjátadójára május 31-én a Márkamoni-
tor Márkasztorik konferencia keretén belül kerül sor 
Budapesten. 

Egy jó városmarketing tevékenység pozitív hatással 
van az ott élők mindennapjaira, a város ismertségére 
és megítélésre. Ez a kitűntetés és védjegy használati 
jog a város szakmai megítélését marketing tevékeny-
ség szempontjából kiemelte a balatoni települések 
közül.

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

szerkesztőség

- Fonyódi Múzeumi és Helytörténeti Egyesület
- Római Katolikus Plébánia
- Fonyód-Balatonfenyvesi Református Missziói Egy-
házközség
- Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövet-
sége
- Nők a Balatonért Egyesület Fonyódi Csoportja

- Fonyódi Kertbarátok Egyesülete
- Országos Nyugdíjas Polgári 
Egyesület Fonyódi Helyi Szervezete
- Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Orszá-
gos Nemzeti Szövetsége Fonyódi Szervezete
- Eraklin Táncklub Egyesület

szerkesztőség

2016. május 24-én Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizott-
sága döntött a civil szervezetek által benyújtott 2016. évi támogatási igények odaítéléséről.

A döntés értelmében 2016. évben Fonyód Város Önkormányzata tárgy évi költségveté-
sében megállapított „Civil szervezetek működési támogatása” keret terhére az alábbi helyi 
szervezetek részesültek támogatásban:

FELHÍVÁS
Értesítjük a lakosságot, hogy 2016. június 1-vel a Fürdő utcában, a Vigadó téri parkoló és a Panoráma 
strand parkolója is fizetőssé vált, a parkolóautomaták működésbe léptek. A parkolás díja óránként 200 

Ft, a számlázás perc alapú. 
Szintén 2016. június 1-től fizetős lett a parkolás a Piacon is, ahol napi parkolódíj van, minden szerdán és 

szombaton a parkolás díja egységesen 300 Ft.  
Fonyód Város Önkormányzata
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A VÜSZ munkálatai májusban
Májusban is folytatódtak a nyári munkálatok elő-

készületei. A nyári szezonban nem csak a nyaralók, 
turisták miatt nő meg a forgalom, hanem a sok prog-
ram miatt is. A májusi, június eleji rendezvényhely-
színeken a tereprendezés mellett megannyi feladata 
volt a városüzemeltetés dolgozóinak. Folyamatos a 
város virágosítása, a kandeláberek, ablakpárkányok, 
virágládák megújítása. A Balaton partján fontos a 
szezonra való felkészülés, hogy minden időre elké-
szüljön, mire birtokba veszik a strandokat a pihenni 
vágyó vendégek. Az elmúlt hónapban a heves viha-
rok okoztak károkat, és a partra vetett hordalékok el-
takarítására is sok energiát kellett fordítani. 

A VÜSZ munkatársai nagy erővel dolgoznak a sze-
zon közeledtével a város szépítésén. Fontosnak tar-
tották, hogy megújítsák a három, Fonyódra érkező út 
melletti üdvözlő táblát. Virágládákat kaptak a Kul-
turális Központ és a Polgármesteri Hivatal ablakai, 
megújultak virágágyásai. A városközpontban folyta-
tódott a virágosítás, a fizetőparkoló nemzetközileg is-
mert felfestést kapott. A közterületen dolgozók mun-
káját megsokszorozza a csapadékos időjárás, ami 
gyakoribb fűnyírást, gyomlálást igényel. A fűnyírást 
végző öt fő, a hétvégét sem kímélve dolgozott. 

A strandokon is folyamatos a munkavégzés. Behe-
lyezésre kerültek a stégek, ezzel egyidejűleg a kar-
bantartási feladatokat is el kellett végezniük.

A kátyúzási munkálatokat május közepéig tudták 
géppel végezni a városüzemeltetés dolgozói, mivel 
ugyanazzal a géppel végzik a fűnyírást, amivel a 
kátyúzás is történik. Ahol lehetséges, ott zúzalékkő-
vel töltik fel a kátyúkat. 

A kutyabarát fürdőhely is átadásra készen áll. A régi 
szabad strand helyén került kijelölésre a terület és ki 
is lettek helyezve az ezt jelző táblák, és a szükséges 
eszközök – ürülékgyűjtő zacskóadagoló és a hulla-
déktárolók. Kihelyezésre kerül majd „kutya toalett” 
is, valamint a kutyaárnyékolók és vizesblokk is kerül 
a területre.           

szerkesztőség

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Szakképzett villanyszerelőt keresünk 

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

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

vagy telefonon: 
06-85/560-287

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
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Mit kell tudni az idegenforgalmi adóról?
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Az idei nyári szezonban is június 15. és szeptember 30. között az önkormányzati adóhatóság ellenőreinek 
közreműködésével végezzük az idegenforgalmi adó beszedésének ellenőrzését és segítséget nyújtunk az adó-
bevallások kitöltéséhez, illetve benyújtásához. 

Az alábbiakban foglaltuk össze az ehhez kapcsolódó legfontosabb információkat.

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 19/2014.(XII.18.) önkormány-
zati rendelete alapján az adó beszedésére kötelezettnek az általa beszedett adóról nyilvántartást kell vezetni. 
A szálláshelyeken a nyilvántartás céljára vendégkönyv vezetése kötelező. A nyilvántartásnak tartalmaznia 
kell a szálláshelyet igénybe vevő nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, útlevelének, vagy személyi igazol-
ványának számát, megérkezésének és távozásának pontos megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi 
adó összegét.

Az adó mértéke nem változott, az idei évben is vendégéjszakánként 360 Ft idegenforgalmi adót kell 
fizetnie az önkormányzati adóhatóság felé annak a magánszemélynek, aki nem állandó lakosként Fonyód 
Város Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

Mentes személyek köre – a helyi adórendelet alapján - kibővült a testvérvárosi delegáció tagjaival, és 
az Önkormányzat által szervezett rendezvény meghívottaival és közreműködő vendégeivel. 

Ki kell azonban hangsúlyozni, míg az ingatlanok tulajdonosait, bérlőit, valamint azok hozzátartozóit és 
az adókötelezettség alól mentes személyeket nem terheli idegenforgalmi adófizetési kötelezettség, addig 
az egyéb személyeket igen. 

Ez azt jelenti, hogy ha az ingatlanban olyan személy tölt el akár egy vendégéjszakát is, aki nem tulajdo-
nosa, bérlője az ingatlannak, vagy ezen személyeknek nem a hozzátartozója és nem mentes az adó alól, 
akkor neki idegenforgalmi adót kell fizetnie. 

Az adófizetési kötelezettségen nem változtat az a tény sem, ha az ingatlan használatra átadása ingyenesen 
történik, tehát, ha a szállásért díjfizetés ténylegesen nem történik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, ha az ingat-
lanban eltölt akár egy vendégéjszakát is pl.: a barátunk, az ismerősünk, aki nem mentes az adókötelezettség 
alól, akkor vendégéjszakánként idegenforgalmi adót kell fizetnie, függetlenül attól, hogy a szállásért díjat nem 
fizet. 

A fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállá-
sadó, a szálláshely, vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, in-
gatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be. A fizetendő idegenforgalmi adót 
az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. Az adóbeszedésre 
kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-ig kell bevallást tennie és azt a 
beszedést követő hó 15. napjáig kell az adóhatósághoz befizetnie.

Ebben az évben is kiemelt figyelmet fogunk fordítani a bevallások és a befizetések rendszeres ellenőrzésére. 
Az önkormányzati adóhatóságnak nem célja a mulasztási-, illetve az adóbírság alkalmazása, ezért kérjük az 
idegenforgalmi adó körében is a jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartani. 

Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos bővebb tájékoztatás, valamint a bejelentkezési és bevallási nyomtat-
ványok a város internetes honlapján elérhetőek, illetőleg ügyfélfogadási időben az önkormányzati adóhatóság 
személyesen is mindenkinek segítséget nyújt. 

Dr. Széll Attila sk.
jegyző
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Új bizottság dönt a pályázatokról

HIRDETÉS
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Új állandó bizottság segíti a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program megvalósítását, és 
újabb határon átívelő pályázatokon vesz részt a So-
mogy Megyei Önkormányzat – többek között erről is 
döntöttek a Somogy Megyei Közgyűlés soros ülésén 
a kaposvári Vármegyeházán.

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításá-
val a TOP projektek döntéseinek előkészítéséhez, és 
meghozatalához kapcsolódó feladatokra új állandó 
bizottságot hozott létre a közgyűlés. A kilenc fővel 
felálló Somogy megyei TOP Projekt Bizottság a be-
nyújtott projektek esetében határozza meg a Döntés 
Előkészítő Bizottságba delegált közgyűlési tag (Jakó 
Gergely közgyűlési elnök vagy az őt helyettesítő 
Holovits Huba) által leadható szavazatot.

Ezzel a döntéssel megváltozott az eddig működő 
bizottságok létszáma és összetétele is. A Területfej-
lesztési Bizottság változatlan hatáskörökkel, de az 
eddigi 9 fő helyett 7 fővel, és a Pénzügyi Bizottság 
is változatlan hatáskörrel, de 9 fő helyett 7 fővel mű-
ködik tovább. 

A Somogy megyei TOP Projekt Bizottság elnö-
ke: Holovits Huba, alelnöke: Mészáros Miklós, köz-
gyűlési tagjai: Füstös János, Kesztyűs Attila és Kö-
vér István. Nem közgyűlési tagként Szajcz Adrián, 
Hidvégi József, Salamon Gyula és Sárdi Árpád vesz 
részt a munkában. 

forrás: http://www.som-onkorm.hu/hirek/uj-bizott-
sag-dont-a-palyazatokrol-49.html

szerkesztőség

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal árverésre hirdeti 
Skoda SuperB  gépjárművét. 
Gyártási év: 2009; Motor: dízel, 2000 cm3

Kikiáltási ár 2.500.000 Ft
Megtekinthető: 2016. 06.27. 8:00 -12:00 
Licitálás: 2016. 06.27. 13:00
Részletes árverési hirdetmény átvehető a Polgár-
mesteri Hivatal Fonyód, Fő u. 19. számú irodájá-
ban, vagy kérhető e-mailben!
Érdeklődni lehet: Tel.: 06-85/562-980; 
E-mail: info@fonyod.hu       szerkesztőség

fotó: Somogy Megyei Önkormányzat

Kedves Ingatlantulajdonosok!
A Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás keretein belül beszerzett 
240 literes szelektív hulladékgyűjtő edényeket 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 átvehetők két tanú által aláírt meghatalmazással is. 

Köszönjük szíves együttműködésüket!
Fonyód Város Önkormányzata
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A Nemzeti Összetartozás Napja Fonyódon
Trianoni megemlékezés

Kapacitásfejlesztés a Gyógyintézetben

Hidvégi József, Fonyód polgármestere, Móring Jó-
zsef Attila, Országgyűlési képviselő, Somogy megyei 
Miniszteri fejlesztési biztos és Dr. Tripkovics Zsolt 
ügyvezető igazgató tartott sajtótájékoztatót a fonyódi 
egyészségügyi ellátó intézetben az intézet kapacitás-
bővítéséről.

Az eddigi 22 szakellátás mellé újabb szakrendelé-

sek is megjelennek az intézetben, például urológiai 
szakrendelés, endoszkópia, vagy az egynapos sebé-
szet. A meglévő szakrendelések esetén többlet óra-
számot jelent majd a jövőben ez a kapacitásbővítés. A 
jelenlegi fejlesztést 2008-ban egy több mint 100 mil-
liós eszközfejlesztés, 2011-ben pedig egy 400 milliós 
épületfejlesztés előzte meg, melyek elengedhetetle-
nül hozzájárulnak a mostani bővítéshez. A fonyódi el-
látási terület 11 települést érint, ezen kívül a fonyódi 
járáshoz tartozó 21 településről sokan veszik igénybe 
az Egészségügyi Kft. szolgáltatásait, nyáron pedig 
megháromszorozódik az igény a turisztikai szezon-
ban. A fejlesztés célja, hogy az egészségügyi ellátó-
rendszerben látható irányváltásoknak megfelelően 
aktív kezdeményezőként Fonyód tehermentesítse, 
például a kaposvári és a marcali kórházat azzal, hogy 
a beteget helyben, megfelelő színvonalú járóbeteg 
ellátásban, továbbá magas színvonalú betegkivizsgá-
lásban és utókezelésben részesíti.         szekesztőség
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A Testvérvárosi parkban került megrendezésre 
2016. június 3-án, pénteken az idei Trianon-megem-
lékezés, amelyen a Fonyódi Császár-Huszár Hagyo-
mányőrző Gyermekcsapat állt tisztelgő sorfalat.

A Himnusz eléneklése után Láng Edit, a Fonyódi 
Kulturális Intézmények könyvtárosa szavalta el Ba-
bits Mihály Áldás a magyarra című versét. Az em-
lékbeszédet dr. Kovács Emőke történész mondta, aki 
gyermekkora nyarait Fonyódligeten töltötte. Öt évig 
a siófoki könyvtár és történeti kutatóközpont igaz-
gatójaként dolgozott, idén vette át a Gulág Emlékév 
szakmai vezetését. 

Erdei Barnabás képviselő köszöntötte a megjelen-
teket, és üdvözölte az új emlékmű létrejöttét.

Hangsúlyozta, ez az év azért is különleges, mert 

elkészült városunk legújabb emlékhelye, amely a tri-
anoni békediktátumra hívja fel a figyelmet. Az em-
lékmű az egykor Fonyódot is jellemző, vulkanikus 
eredetű, úgynevezett bazaltorgonákból készült. Az 
emlékművet alkotó hat darab bazaltorgona jelképezi 
az összetartozást az igazságtalan módon elszakított 
területek közel száz esztendeje hűségesen kitartó, 
megmaradó magyarságával. A bazaltorgonákra az 
elcsatolt országrészek kerültek felvésésre. A kivite-
lezési munkákat Tari József balatonszemesi kőfaragó 
mester készítette.

A résztvevők az elcsatolt országrészekre emlékez-
ve helyezték el koszorúikat az emlékműnél a Fonyó-
di Betyárok Néptáncegyesület tagjainak segítő köz-
reműködésével.

A megemlékezők a program végén közösen eléne-
kelték a Székely Himnuszt.       szerkesztőség
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Gyermeknap - 2016
Egyik évben sem maradhat el a gyereknap megün-

neplése. Magyarországon 1931-től ünnepeljük.
A Fonyódi Városi Gyereknapra rengetegen érkeztek 

május 28-án, szombaton és nagyon jó volt a hangulat. 
Sokféle játékot próbálhattak ki a gyerekek, a Vigadó-
tér színpadán délutántól folyamatos program szóra-
koztatta a rendezvény látogatóit.

A gyerekek minden korosztálya megtalálta a neki 
megfelelő szórakozási lehetőséget. Népi körhinta, 
légvárak, óriáscsúszda, quad, rodeo játék várta őket, 
különböző kézműves és kreatív foglalkozásokkal is-
merkedhettek meg kicsik és nagyok. Sportos és ügyes-
ségi játékokban is összemérhették tudásukat, de aki 
tétre szeretett volna játszani, annak hat állomásból és 
különböző feladatokból álló pályákon kellett teljesí-
tenie. Állomásonként pecséttel igazolták a teljesítést. 
A hetedik állomás a Piac melletti lőtér volt, ahol lufi 
lövészettel válták a gyermekeket.  A rendezvény több 
pontján kérhettek arcfestést, vagy csillámtetoválást. 
Buborékágyú jóvoltából kergethették a színes göm-
böket picik és nagyok, pónilovon galoppozhattak lent 
a Balaton partján. Kipróbálhatták, milyen eszközzel 
lehetett száz éve tüzet oltani és a mai kor mentő- és 
rendőr- és tűzoltó autóinak bemutatóit is megtekint-
hették.

Délután Veres Robi MC DC Freestyle műsorával 

nyitotta a fellépők sorát, aki végig improvizálta előa-
dását, a nézőket, gyerekeket személyre szabott kisebb 
fricskákkal nevettette meg. 

Az Eraklin Táncklub bemutatója előtt hangszerek-
kel ismerkedhettek meg kicsik és nagyok, majd hiva-
talosan is polgáraivá fogadta a legkisebbeket a város, 
egészen pontosan 28 előző évben született kisbabát 
avattak fonyódi lakossá ünnepélyes keretek között. 
Az apróságok és szüleik egy kis emlékkel gazdagod-
hattak a jeles esemény alkalmából.

A kora este hátralévő részében a Fonyódi Önkéntes 
Tűzoltók szolgáltatták a jó hangulathoz a zenét, majd 
kisorsolták a tombolákat.

szekesztőség

Megújult az udvar a bölcsődében
2016. 06. 09-én a bölcsődés gyerekek birtokukba 

vehették megújult játszóudvarukat, ami a terepren-
dezésen túl motorospálya útvonallal és pancsolóval 
várja őket minden nap, legnagyobb megelégedésükre.

szekesztőség
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A hajszálértágulatos, rosaceás, érzékeny bőrű hölgyek-
nek sem kell lemondaniuk a kozmetikai kezelésekről
Az érzékeny, kipirosodásra hajlamos bőr bármely 

bőrtípusnak lehet a kísérője, ezért különleges odafigye-
lést kíván, hogy megelőzzük a későbbiekben kialakuló 
rosaceát.

A rosaceás bőr, előfutára a váratlanul kipiruló, eri-
témás arcbőr. A megpattant erek egyre inkább zavaróvá 
válnak és esztétikai problémát okoznak. A tüneteket be-
folyásolja, ill. fokozza minden olyan külső-belső ténye-
ző, ami bőrpírt okoz.  Mivel hormonális tényező és ma-
gas vérnyomás is állhat a háttérben, a rosacea kialakulása 
általában a klimax idején a legjellemzőbb.

Az érzékeny, hajszálértágulatos bőrre a Phyt’s 
Le SoinCapyl kezelést ajánljuk, mely nyugtató, ér-
falerősítő és egyben regeneráló, ránctalanító keze-
lés is. A kezelés aktív hatóanyagai az ázsiacentella és 
a vadgesztenye, melyek érfalerősítő hatásúak. Ennek 
eredménye pedig, hogy a pirosság csökken, a hajszá-
lerek halványodnak. A kezelés ára: 13.200 Ft, melyet 
egyszeri alkalommal vagy akár kúraszerűen is ajánlunk. 
Azért, hogy tartósabb legyen a kezelés hatása, javasol-
juk otthonra a CrémeCapyl szérumkrém rendszeres 

használatát, mert erősíti a hajszálereket, nyugtatja a ki-
pirosodásra hajlamos érzékeny bőrt. Javítja a keringést, 
gyulladáscsökkentő hatású.

Információ, bejelentkezés: 06-30/ 267-9371 
Ingyenes konzultáció során segítünk összeállítani a 

személyre szóló kezelőprogramot, valamint a megfelelő 
otthoni ápoló készítményeket is.

Dermisz Kozmetika, Fonyód, Ady Endre u. 7. 
www.exkluziv-kozmetika.hu

(x)

Közeledik a tanév vége, és hamarosan kezdődik a 
vakáció, a gyerekeknek és szülőknek számtalan prog-
ram ígér kikapcsolódást. Az Allianz Hungária Zrt. 
fonyódi ügyfélkapcsolati pontja a vitorlázás élményé-
ben szeretné részesíteni 3 óvodás és 3 általános iskolás 
korú gyermeket és szüleiket, ezért nyereményjátékot 
hirdet. Egy nyári élményem a Balatonnál – ebben a 
témában várja az Allianz Hungária Zrt. április 20-án 
megnyitott fonyódi ügyfélkapcsolati pontja óvodás és 
általános iskolás korcsoportú gyermekek rajzos él-
ménybeszámolóit.

A legkedvesebb balatoni nyári élmény megalkotása 
során tetszőleges technikát használhatnak a gyerekek. 
Pályázni 1 db saját művel lehet, és a beérkezett pályáza-
tokat egy 3 fős zsűri bírálja el. Az óvodás és az általános 
iskolás korcsoportban is a 3-3 legjobbnak ítélt művet az 

Allianz fonyódi ügyfélkapcsolati pontja egy balatoni vi-
torlázással jutalmazza, melyet a balatonboglári Szilágyi 
Miklós Yachtparty vállalat biztosít. 

A pályázatok beküldési határideje 2016. július 1., 
a rajzokat Wittenberger Erzsébet, az Allianz tanácsadó-
ja várja a 8640 Fonyód, Ady Endre u. 5. címen postai 
úton, valamint személyesen. A rajz mellett kérjük feltün-
tetni a pályázó nevét, életkorát, a lakcímét, valamint a 
telefonos, illetve e-mailes elérhetőségeket is. Kérdés ese-
tén az erzsebet.wittenberger@tanacsado.allianz.hu ema-
il címen várjuk a leveleket. Eredményhirdetésre 2016. 
július 15-én kerül sor, Wittenberger Erzsébet Allianz 
tanácsadó Facebook profilján.                (x)
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Programok június 24-től július 17-ig

Június 24-26. Péntektől Vasárnapig
 Múzeumok éjszakája (részletek a 15-ik oldalon)

Helyszín: Múzeum

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

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

Június 25. Szombat
Ducza Nóra, Geleta Viktor operaénekesek és Savaria barokk zenekar előadása

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Június 25. Szombat
Fonyódligeti Nap

Helyszín: Fonyódliget, Halastavak, 15 órától

Június 26. Vasárnap
Oberfrank Luca grafikus kiállításának megnyitója 

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Július 2. Szombat
Bélatelepi Nap

Helyszín: Több helyszínen, 10 órától

Július 6. Szerda
R. Kárpáti Péter színművész előadása, filmvetítés

Helyszín:  Feng Shui Galéria, 18 óra

Július 8. Péntek
Kárászy Szilvia zongoraművész közönségtalálkozója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Július 8-9. Péntek, Szombat
Örök Szerelem Hétvége

Helyszín:  Több helyszínen

Július 16-17. Péntektől Szombatig
Latin Strandfesztivál

Helyszín: Vigadó tér, Panoráma strand

Július 16. Szombat
Szinyei 100 - kiállítás megnyitó

Helyszín: Múzeum, 17 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:
szeptember 10., október 8.

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Jún.    19. 9:30
Júl.      3.  9:30 
úrvacsorás istentisztelet
Júl.    17. 9:30

A protestáns templomban, József utca 21.

Házi bibliaórák szeptemberig szünetelnek!

Az Ökumenikus Kulturális Estek 
szeptemberben 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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Múzeumok éjszakája Fonyódon
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A Szociális Központ hírei
„Felpattantak a rügyek a csupasz ágakon,

   Ezt a csodát úgy nevezik:Tavasz.
   Ez az újjáéledés,mikor a komor telet

   Örömmámor váltja fel,Te pedig:
   örökké fiatalnak érzed Magad...”

Pam  Brown
Mintha tegnap lett volna...
Zókáné Pannika,Buzsákra hívott meg minket.Gyer-

meki izgalommal vártuk május 3-át.Gondozónőink 
nagy segítségével keltünk útra.

A távolból is gyöngyszemnek láttuk a felújított,gyö-
nyörű környezetben lévő kis kápolnát.Történelmi be-
mutatása,imádkozás után,a Kálvárián keresztül a nagy 
templomhoz értünk.Újra különleges látványban,isme-
retekben volt részünk.

Tánccal-beszélgetéssel-vendéglátással-énekléssel 
folytatódott a délelőtt a kultúrházban,Pannika nyug-
díjasaival.Ezúton is köszönjük a felejthetetlen na-
pot,mely a Hársfa-étteremben finom ebéddel zárult.

 Mindannyian  Édesanyánk régi emlékét idézhettük 
lelkünkben, az óvodások vendégműsora által.Köszö-
net Matuczáné Marika-Madarászné Marianna Cica 
csoportjának.

 Plébános Úr, Ellenberger Ildikó, Láng Edit szívet 
melengető mondatai ebben a hónapban is gazdagította 
szívünket..

Kiskertünk szebbé tételéhez köszönetet mondunk 
Kardos János Úrnak,adományáért!

Fogadják szeretettel Ellátottunk,Ilisicsné Császár 
Rita újabb versét!

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

Három a magyar igazság és egy a ráadás!

Ennek jegyében telt május utolsó hete óvodánkban 
és városunkban egyaránt: minden a gyerekekről és 
gyerekeknek szólt! 

Bemelegítésként csütörtökön az óvoda alapítvá-
nyának köszönhetően színházi előadás varázsolta el 
a kicsiket. A három kívánság című egyik közkedvelt 
népmesét jelenítették meg az Esztrád színház tagjai. 
A színvonalas produkció teljesen lenyűgözte az ap-
róságokat, különösen a mese közben megszólaltatott 

népi hangszerek, mint a kecskeduda, tilinkó, népi 
furulya, doromb. 

Pénteken, a délelőtt folyamán az óvó nénik és dadus 
nénik az elmaradhatatlan homokvárépítéssel, ügyes-
ségi játékokkal várták a gyerekeket, majd a nap fo-
lyamán csillámtetoválás, ugráló vár szórakoztatta a 
kicsiket, nagyokat és a testvéreket. Ismét megkóstol-
hattuk, azaz fagylaltozhattunk a bélatelepi Nosztalgia 
Fagyizó jóvoltából. Idén a tűzoltó bácsik és a nagy 
piros tűzoltóautó örvendeztette meg a gyerekeket. A 
délután folyamán fokozva a hangulatot meglepetés 
előadó is jött. Aztán másnap, szombaton folytatódott 
a gyermeknapi rendezvénysorozat lent a Vigadó té-
ren, mely tartalmas, változatos, élményekkel teli per-
ceket szerzett minden résztvevőnek. Ezúton köszön-
jük, a gyermekek nevében minden kedves segítőnek, 
közreműködőnek, hogy hozzájárultak a gyermeknap 
lebonyolításához.

Matuczáné Tuli Mária és Szántó Andrea

Nyár

Sárgul már a búzakalász,
Erdőben jár puskás vadász.
Minden zöldül, virágban áll,
A sok állat mind párban jár.

Tüzesen süt a napkorong,
Minden él, és a világ forrong.

Friss szél lengedez a fák hegyén, 
Gólyahír díszlik a mező felén.

A vihar hirtelen jő, 
Az eget takarja sok felhő.

Aztán kitisztul az ég,
És miénk a világos rét.

Ilisicsné Császár Rita



Fonyódi Hírmondó

Gyermekkori emlék
Amikor a „felszabadulás” után egy nappal civilként 

szovjet hadifogságba vitték apámat, alig múltam két-
éves, s amikor hazakerült, csak hetek választottak el, 
hogy betöltsem a hatodik életévemet. Érthető, hogy 
idegenek voltunk egymás számára.

Nagyanyám ünnepi ebédet készített. Döbbenten 
észleltem, hogy édesanyám csak egy kisadagot tett 
mindenből a vendég tányérjára, aki pillanatok alatt 
elfogyasztotta az ételt. 

– Még éhes a bácsi – szólaltam meg, látva, milyen 
mohón és gyorsan ette meg az ebédet.

– Ne hívd bácsinak, mert ő az édesapád, akiért min-
den este imádkozni szoktál – magyarázta anyám.

– Édesapám nem ilyen! – sírtam el magam.  – A 
fényképen egészen más.

– Ne zaklasd szegényt! – szólt közbe apám. – Bíz-
zuk az időre! 

És az idő valóban megoldotta a gondot. Bár to-

vábbra is megtartottam a távolságot, képtelen voltam 
másra gondolni, mint arra, hogy szegény bácsi soha 
nem kap eleget enni. Egyik ebédnél aztán hozzá sem 
nyúltam az ételhez. Amikor a második fogásra került 
a sor, tartottam a tányéromat, bár még a levesem is ott 
állt érintetlenül. 

– Odaadom magának az ebédemet – nyújtottam 
mindkét tányéromat apám felé, miután láttam, hogy 
befejezte az étkezést. – Legalább jóllakik egyszer, 
Édesapám – mondtam, és észre sem vettem, hogy a 
nevén szólítottam. 

Döbbent csend lett hirtelen. A következő pillanat-
ban már apám karjaiban voltam, aki úgy szorított ma-
gához, mintha sosem akarna elengedni.

Ettől a naptól kezdve nálam jobban senki nem ra-
gaszkodott a „bácsihoz”, akinek már a nevét is tud-
tam: Édesapám. 

Lévay Mária
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Hazajáró - közönségtalálkozó
Egy  rendkívül népszerű televíziós produkció kö-

zönségtalálkozójára került sor a Városi Kulturális 
Központban május 25-én. A „Hazajáró” hétről-hét-
re bakancsot húz és nekiindul, hogy keresztül-kasul 
bebarangolja a Kárpát-medence varázslatos tájait és 
megismerje hazánk természeti- és kulturális értékeit, 
történelmi emlékeit és az ott élő emberek mindennap-
jait. Kenyeres Oszkár a Hazajáró szerkesztő – műsor-
vezetője mesélt a Fonyód Médiának.

„A Hazajáró 2011. ősze óta van adásban a Duna 
Televízión. Ez egy Turisztikai Honismereti Magazin, 
eddig 165 részt sugároztak belőle, heti 26 percben öt 
évad alatt. Egy évad mindig szeptembertől májusig 
tart. A műsor három alappilléren nyugszik: a Kárpát 
medence természeti szépségeinek bemutatása,a he-
gyek lábainál a magyar történelem és kulturális em-
lékhelyek lajstromba vétele és talán a legfontosabb 
pillér, a határon túl élő magyarság mindennapjaiba 
való betekintés.”

Az első évadban a legszebbnek tartott 12 tájat ma-
guk választották ki az alkotók, később pedig már 
megkereséseket kaptak mit, hol lenne érdemes beba-
rangolni és bemutatni. Az adásokban arra is töreked-
nek, hogy az egykori Nagy – Magyarország, ma már 
határon túli területeinek meglátogatása valamilyen 
módon egyensúlyban legyen. 

Komoly díjakat is kapott már a produkció, ami a 
készítőknek nagy megtiszteltetés volt.

„Az első a Magyar Örökség díj volt 2012 szeptem-

berében, az egy óriási megtiszteltetés volt, hiszen ak-
kor még csak egy éve volt műsoron a Hazajáró. Ezzel 
együtt ez egy óriási felelősség is, aminek igyekszünk 
megfelelni. Kaptunk Bocskai – díjat Nagyváradon 
2013 nyarán, kaptunk Magyar Művészetért Díjat, 
Salgótarján városa is kitüntetett bennünket és nagyon 
büszkék vagyunk arra is, hogy tiszteletbeli székely-
lyé avattak bennünket.”- mondta Kenyeres Oszkár.A 
Fonyódon is megtartott közönségtalálkozókat a má-
sodik év végén kezdték el megszervezni.

Ennek során képek és videók segítségével mutatták 
be a műsor készítésének folyamatát, azokat a stáb-
tagokat, akik a háttérben dolgoznak és nem lehettek 
jelen. Megismerhették a résztvevők a Hazajáró tör-
ténetét, a legérdekesebb forgatások kulissza titkait, 
bakiparádét, nehézségeket és mindent, ami csak érde-
kelheti a nézőt.       szerkesztőség
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Erasmus projekttalálkozó Fonyódon
A fonyódi Mátyás Király Gimnázium tanulói 

2016.05.05-14. között fogadták az Európai Unió által 
támogatott Erasmus+ stratégiai partnerség program 
keretében angol és lengyel partnereiket. 

Az iskola bemutatása után Balatonbogláron folyta-
tódott a program, ahol vendégeinkkel megismertettük 
a várost.

A hétvégét mindenki a fogadócsaláddal töltötte. 
Hétfőn meglátogattuk a Fonyódi Ásványvíz palacko-
zó üzemét, majd Bogláron elkezdődött a szakmai 
munka. A Social Enterprise olyan vállalkozásforma, 
mely azért jön létre, hogy a megtermelt haszonból a 
helyi emberek boldogulását szolgáló kezdeményezé-
seket támogassák.

A keddi megnyitón Bántó Zsuzsanna igazgatónő és 
Hidvégi József polgármester úr köszöntötte a vendé-
geket. A nap további része csoportmunkában folyt, 
ahol mindegyik csoport saját Social Enterprise-unk 
létrehozásával és fejlesztésével foglalkozott. Hon-
lapot terveztünk, szakácskönyvet írtunk, logókat és 
üvegeket terveztünk, felméréseket készítettünk és az 
iskola laborjában vízzel kapcsolatos kísérleteket vé-
geztünk. A napot séta zárta Fonyódi Széplátóhoz. 

Szerdán ellátogattunk Alsómocsoládra, csütörtökön 

Somogyfajszra, ahol helyi kezdeményezéseket tanul-
mányoztunk.

A kisberényi szociális közösségnél is egy működő 
kistérségi összefogás szervezetét vizsgáltuk.

A program mindenki számára maradandó élménye-
ket hozott, ezt köszönjük tanárainknak: Fejes Anikó-
nak, Feketéné Györe Szilviának, Pintér Gabriellának, 
Keserű Zoltánnak és Szilasi Gábornak, valamint Ba-
bodi Gergőnek, hiszen ez a nagyszerű program az ő 
szervezésük nélkül nem valósulhatott volna meg. 

Bárány Dóra, Makkos Dalma
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25 év a köz szolgálatában

A LIONS jelszava „SZOLGÁLUNK”  A LIONS 
tagság munkája a szolgálat. Ennek tükrében szeret-
nék megemlékezni az elmúlt 25 évről. 1991 nyarán 
20 taggal kezdte meg működését a LIONS Club.  

A németországi Wolfhagen város klubja volt az ala-
pítónk. A mai napig sok segítséget kapunk tőlük. Az 
Ő adományuk nélkül nem lenne ruhavásár, adomány-
gyűjtés, gyermeknapi játékosztás, tűzoltó autó.A 
munkáink két fő részből állnak: az adománygyűjtés, 
-ruhavásár, bál-és a jószolgálat. Egyik a másik függ-
vénye. Működésünkhöz támogatásra pályázunk a 
Nemzeti Együttműködési Alapnál. 

Jószolgálati munkáink felsorolhatatlanok csak né-
hányat kiemelve: adomány az árvízkárosultaknak, 
török, erdélyi gyerekeket fogadtunk, rokkant kocsit 
segítettünk vásárolni, szemszűrő program, a sporto-
lókat, művészeti csoportot, vak fiatalt, látássérültek 
kerékpár túráját, gyógykezelést segítettünk, közműdí-
jak, karácsonyi élelmiszer csomagok, temetési segé-
lyek, beiskolázási, étkezési támogatás .... Éves szinten 
több mint egymillió forint körüli értékben támogatjuk 
az arra rászorulókat. Munkáinkat a LIONS Szövetség 
oklevelekkel ismerte el. A héten adományoztunk egy 
mosógépet is.

Fábián Lászlóné
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Közgyűlés és ballagás

Ismét elérkezett a tanév legszebb napja a ballagás. A 
végzős diákok ünneplőben, virágcsokrokkal a kezük-
ben járták végig az iskolát, búcsúztak a gimnazista 
évektől.

A Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 
a hagyományoknak megfelelően most is három tehet-
séges diákot támogatott. Az emlékplakettet és a vele 
járó 50-50 ezer Forintot Tuli Benjamin angol tagoza-
tos, Kovács Szabolcs matematika tagozatos és Proity 
Zsombor matematika tagozatos tanuló vehette át.

Az egyesület elnöke köszöntötte a ballagókat, majd 
Bálint Lehelné Molnár Zsuzsanna, aki kereken 50 éve 
állt itt, mint ballagó diák, mondott pár megható mon-

datot.
Az ünnepség után az egyesület megtartotta éves 

rendes közgyűlését, ahol Németh Julianna elnök be-
számolt az elmúlt évben végzett munkáról. Ismertette 
az egyszerűsített éves beszámolót, felsorolta, hogy 
az alapszabályban foglalt közhasznú tevékenységek, 
nevezetesen a szociális, a nevelés-oktatás, ismeretter-
jesztés, a kulturális, a környezetvédelmi tevékenység 
területén milyen programok, találkozók voltak.

A számviteli beszámolóban  és a közhasznúsági 
mellékletben szereplő adatok:

Mérleg: Aktívák 261 ezer Forint, Passzívák 261 
ezer Forint, tárgyévi eredmény 0.

Eredménykimutatás: bevételek 516 ezer Forint, rá-
fordítások 516 ezer Forint.

Az egyesület által nyújtott támogatások: 150 ezer 
Forint.

Az elnök köszönte a  felajánlott adó 1 %-át, ami 
51.290 Forint  volt, ezt cél szerinti tevékenységre 
fordították, a hagyományos novemberi kiállítás szer-
vezésére. Megköszönte a 191 tag támogatását, ami 
anyagi és személyes közreműködést jelentett, megkö-
szönte a sok önkéntes munkát és további jó munkát 
kívánt.

Németh Julianna

70 év - 70 kép - Budai Tibor a Múzeumban
Május 21-én, szombat 

délután nyílt meg a Múze-
um legújabb időszaki ki-
állítása Budai Tibor grafi-
kusművész alkotásaiból. A 
több mint ötven egyéni és 
százötven csoportos kiállí-
táson bemutatkozó művész 
kiállításának címe „70 év 
- 70 kép”, amely a kezde-
tektől napjainkig mutatja 
be az idén 70 éves művész 
életművét. 

A korai művektől a természetábrázoláson át, a tör-
ténelmi témájú alkotásokig, illetve a művész irodalmi 
illusztrációi közül is láthatnak válogatást a látogatók, 
hiszen számos műve novellák, versek és mesék ihle-
tésére született: 102 könyvet és 2000 novellát, verset, 
mesét illusztrált.

Alkotásai a részletekig kidolgozottak, valósághű mű-
vek, melyek mély gondolati tartalommal is rendelkez-
nek. Műveit számos közgyűjtemény őrzi, így alkotásai 

megtalálhatók többek között a Magyar Nemzeti Galé-
riában, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, a Déri 
Múzeumban, a Janus Pannonius Múzeumban, a Szom-
bathelyi Képtárban és a Vatikáni Múzeumban is. 

A kiállítást Bántó Zsuzsanna, a fonyódi gimnázium 
igazgatónője nyitotta meg, közreműködtek Péterdi 
Gabriella fuvolán és Takácsné Baja Erika zongorán.

A kiállítás június 21-ig tekinthető meg!
  

Horváth Helga
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XIII. Országos Feng Shui Találkozó

Hidvégi József polgármester nyitóbeszédével vette 
kezdetét a kétnapos ezoterikus találkozó, május 21-
én a fonyódi Kulturális Központban. Az épület három 
szintje megtelt az érdeklődőkkel, akik folyamatos 
előadássorozaton, termékbemutatón, vásáron és meg-
annyi szolgáltatást kipróbálva mélyülhettek el a feng 
shui világában. A polgármester hangsúlyozta a ren-
dezvény fontosságát és a hely szellemének, Fonyód 
város pihentető légkörének adottságait, az esemény-
nek legkedvezőbb környezetet nyújtó helyszínt.

 Dr. Fauszt Terézia belgyógyász és kardiológus 
főorvos, Feng Shui Galériájukban 18 éve oktató,  fér-
jével közösen azóta tartanak előadásokat, művésze-
ti esteket, tanfolyamokat. Az országos rendezvény 
megalkotója és főszervezője tizenharmadik alka-
lommal gyűjti csokorba a feng shui és ezotéria hazai 
képviselőit. „Egy talpalatnyi hely nincs, nagyon nagy 

az érdeklődés és mindenki nagyon pozitív és jól érzi 
magát, egy szeretetteljes találkozó.” - fogalmazott a 
hétvégi rendezvényen a doktornő.

 Két nap alatt rengeteg új ismerettel gazdagodha-
tott mindenki, aki ellátogatott a rendezvényre. Az al-
ternatív gyógyászat iránt egyre többen érdeklődnek, 
nyitnak felé. A látogatók számos állapotfelmérésen 
vehettek részt és gyógymódot ismerhettek meg. A 
színházterem sokszor megtelt az előadások alatt, me-
lyek a pszichológiai gyógyításoktól a fizikai segéd-
leteken át a környezetünkben található természetes 
gyógymódokon keresztül választ adhattak jó néhány 
kérdésünkre. Az előadók, kiállítók készséggel foglal-
koztak az őket kérdezőkkel. Egy igazán interaktív és 
pozitív hangulatú országos rendezvényt tudhat magá-
énak a város. 

szerkesztőség

Április 28-án a 9.d, 10.d és 11.D osztályok iskolánk 
környékén szedték össze a felelőtlenül eldobált hulla-
dékot. Lelkes diákjaink több zsáknyi szemetet gyűj-
töttek össze az akció keretében.

Minden közreműködőnek nagyon köszönjük az el-
végzett munkát!

Bronzérmet szerzett a lengyelországi Krotoszynban 
rendezett sumo Európa-bajnokságon az U-23-as fiúk 
között Mindák László iskolánk 13.N osztályos tanu-
lója.

Április 28-án és 29-én Kaposvár adott otthont az V.-
VI. korcsoportos atlétikai Diákolimpia Pályabajnok-
ság Somogy megyei döntőjének.

Iskolánk tanulói közül a VI. korcsoportosok között 
Máté Tamás (10.D osztály) 100 méteres síkfutásban 
11.23 mp-es idővel ezüst-, 200 méteres síkfutásban 
23.78 mp-es idővel bronzérmet szerzett, s mindkét 
versenyszámban bekerült a székesfehérvári országos 

döntőbe, ahol végül 100 méteren indult és a tizedik 
helyen végzett.

Súlylökésben Reichert Balázs (9.D osztály) hatodik 
helyen zárt. A szintén 100 méteres síkfutásban induló 
Szél Bence (11.D) nem ért el helyezést. Atlétáink fel-
készítő tanára Katona-Kiss Erzsébet.

Az elért eredményekhez szeretettel gratulálunk!
Horváth Péter

Bacsák György Szakiskola
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Bandérium Napja
Évek óta hagyomány Fonyódon, hogy májusban 

ünnepélyes keretek között hagyományőrző csapatok 
találkoznak a Fonyódi Múzeumnál. A világháborús 
emlékműhöz közösen vonultak különböző történelmi 
hagyományokat autentikus öltözetben felvonultató 
szervezetek. 

Domina Barnabás, a Kishuszárok kapitánya meg-
nyitó beszédében úgy fogalmazott, nemcsak a múlt 
hőseire emlékeznek ilyenkor, hanem azokra a gyere-
kekre is, akik ma, most is áldozatot vállalnak azért, 
hogy a hagyományainkat ápolják. Köszönetét fejezte 
ki nekik és szüleiknek is.

A harmadik alkalommal megszervezett Bandérium 
Napja azért esett május 22-re, mert így közel esett az 
ünnepség az országos rendezvényhez, a Hősök Nap-
jához.

A Horthy Miklós Vitézi Rend nagykanizsai had-
nagyságának tagjai egy hozzánk közelebb eső kort 
képviseltek a rendezvényen. Vitéz Mecséri József, a 
Horthy Miklós Vitézi Rend nagykanizsai hadnagy-
ságának nemzetőr ezredese elmondta: ők nem ha-
gyományőrzők, hanem egyenesági örökösei a Vitéz 
Horthy Miklós által alapított történelmi vitézi rend-
nek. Fontosnak tartotta, hogy a népünk, nemzetünk 
hagyományait az ilyen rendezvényekkel tovább tud-
ják vinni.

A műsor a bevonulás után a Himnusz közös elének-
lésével folytatódott. Ez alatt ünnepélyes keretek kö-
zött felvonták a nemzeti lobogót. A hősök tiszteletére 
díszlövést adtak le a Kishuszárok. Az emlékművet 
megkoszorúzták, valamint a markotányos lányok el-
helyeztek egy – egy szál virágot is.

A huszárokat megelőző történelmi kor is megele-
venedett a Kossuth erdőben a nagykanizsai Thúry 
György Vitézlő Oskola, a barantások képviseletében, 
akiknek a kapitánya, Vitéz Vörös András mondott be-
szédet. Mint mondta becsületet és vitézséget kívánnak 

hagyatékul hagyni az utánunk jövő nemzedéknek.
Népi táncot a Fonyódi Betyárok is bemutattak, így 

a két Fonyódon működő hagyományőrző egyesület 
közösen vonultatta fel azokat az értékeket, melyekre 
városunk lakói igazán büszkék lehetnek.

Mint minden esztendőben, ezúttal is Feri atya ál-
dotta meg a kardokat, a kishuszárok karabélyait és a 
tüzérek vadonatúj csapatzászlaja is immár áldott lett.

Kitüntetéseket is átadtak, ami tavaly óta hagyomány 
ezen a napon. Azokat díjazzák ilyenkor, akik szemé-
lyesen sokat tesznek azért, hogy a Kishuszárok minél 
több helyen meg tudjanak jelenni, az Egyesület mű-
ködése zökkenőmentes legyen. 2016-ban kitüntetést 
kapott Marika néni, aki a gyerekek felszerelésének 
elkészítésében kulcsszerepet játszik. Ő azonban sze-
rényen anonimítást kért és személyesen nem tudott 
részt venni az eseményen.

Kitünetést vehetett át a Múzeumban rendre segítő-
ként közreműködő Patkó Edit is. Ő is a ruházatok és 
felszerelések elkészítésében segédkezett már a meg-
alakulás óta.

Ugyancsak érdemrendet kapott Hidvégi József, 
Fonyód város polgármestere is, aki kezdettől fogva 
támogatta a Kishuszárokat.

A szokásoknak megfelelően eldörrent az ágyú is, dí-
szlövéssel zárult az ünnepség.      szerkesztőség
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Orvosai tanácsa ellenére lett aranyérmes a gimnazista
„Jobban teszi, ha nem foglalkozik komolyabban a 
sportolás gondolatával, főleg nem a versenysporté-
val.” 

Ezt tanácsolták évekkel ezelőtt, az akkor 49,5 ki-
logrammos Pamuki Milánnak orvosai. A fiú ugyanis 
szívbillentyű rendellenességgel született. Ezért kisko-
rában folyamatos orvosi ellenőrzésre is szorult. 

Az idő múlásával azonban Milán saját elhatározás-
ból mégis sportolni kezdett. Kipróbálta magát a küz-
dősportok világában is, de végül a súlyzózás, a súly-
zós edzés volt az, ami igazán magával ragadta. 

A rendszeres testedzésnek köszönhetően testsúlya 
jelentősen gyarapodni kezdett. A folyamatos kontrol-
lok eredményei egyre pozitívabbak lettek. A fonyódi 
Mátyás Király Gimnázium végzőseként, Milán úgy 
gondolta, hogy a diákolimpia fekvenyomás verseny-
számában való részvétele és egy esetleges dobogós 
eredménye jelentős segítséget jelenthetne a továbbta-
nulásában és a felvételije során.  Így aztán Milán nem 
volt rest szakmai segítséget kérni.

„A Testépítő- és Fitness Világszövetség Akadémiá-
jának végzőseként pedig pont kapóra jött a felkérése, 
ugyanis a közös edzéseinkből írtam a diplomamun-
kámat. A versenyfelkészülésre mintegy két hónapunk 
maradt a balatonboglári Császta Fitness termében. 
Ezalatt feltérképeztük Milán gyengeségeit és amin 
tudtunk, javítottunk. Mint minden erősportban a fek-

venyomásban is fontos a kellő testsúly elérése. Ehhez 
megfelelő étrendet készítettem Milán számára, amit 
hellyel-közzel sikerült is betartania.” – mesélte Kom-
lai Ádám, a sportoló felkészítő edzője.

Munkájukat több alkalommal nehezítették megbe-
tegedések is, ennek ellenére a diákolimpián Milán 
75,8 kilogrammos testsúllyal és 125 kilogrammos 
egyismétléses maximális nyomással megszerezte 
súlycsoportjának aranyérmét. Bízunk benne, hogy az 
érettségi és a felvételi vizsgák nehézségeit is hasonló 
eredménnyel küzdi majd le, mint a sportversenyt.

Pamuki Milán mellett eltérő súlycsoportban Gyenis 
Roland szintén egy aranyéremmel, Karmacsi Olivér 
pedig egy ezüstéremmel gazdagította városunk gim-
náziumát.         szerkesztőség

Bajnok ovisaink az I. Újbudai Focimajálison jártak

„Hajrá Magyar Válogatott” címmel nyújtott be egy 
kisfilmet a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde a „Nem va-
gyunk mi kispályások!” című pályázatra. A kis csapat 
a zsűri által választott  legjobb pályaművek beküldői 
közé került, sőt, mi több a díjazottak közé a legjobb 
nyolcba. Így részt vehettek Budapesten, a XI. kerüle-
ti Kamaraerdei Ifjúsági Parkban rendezett I. Újbudai 
Focimajálison, május 22-én.

A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde növendékeit Szántó 

Andrea intézményvezető, tíz óvónő és Gyurina Mária 
önkormányzati képviselő kísérte el Budapestre. Az 
ötletgazda – Szántó Andrea - szerint a közös munka 
legszebb gyümölcse, hogy sikerült a gyerekek sport 
iránti őszinte örömét, felszabadult vidámságukat ki-
fejezni és megörökíteni. A focimajálison mindenki ott 
tudott lenni, aki a kisfilmben szerepelt. Az óvodások 
akadálypályán mérhették össze ügyességüket, bősé-
ges háttérprogram színesítette napjukat. Interaktív 
koncerten vehettek részt, volt ugrálóvár, kapura rúgó 
verseny, ügyességi – és erőnléti mérések, kézműves-
kedés. A nagyobbak barátságos mérkőzéseken vethet-
ték össze tudásukat, mindenki nagy örömére magyar 
válogatott focistákkal találkozhattak, fotózkodhattak 
a gyerekek.

„Nyertünk egy csodálatosan szép, élményekkel teli 
napot, és nagyon - nagyon büszkék lehetünk a mi kis 
fonyódi ovisainkra.” - mondta Gyurina Mária. Köszö-
netet mondott mindazoknak, akik segítették a kicsik 
munkáját és a kisfilm létrejöttét.        szerkesztőség
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Fonyódi Hírmondó

Kaszálást vállalok! Érdeklődni 15.00 óra után. Tel.:06-30/357-3838.

Gyermekbiciklik (2 db) olcsón eladók! Összár: 19.000,- Ft! Bónusz ajándék egy futóbicikli!  
Tel.: 06-85/950-611; 06-20/454-3928

Bébiszittert keresek nyárra! Részletek telefonon! Tel.: 06-70/940-8703

Eladó 120 literes hűtőszekrény, fatüzelésű kályha, 3 darabos ülőgarnitúra, 2 darab heverő,  
2 darab éjjeliszekrény, 2 darab egyajtós ruhásszekrény, nagyobbítható étkezőasztal,  

80*80 cm-es reklámtábla keret, armatúrával.  Tel.: 06-30/365-4515

Zenés estek Bélatelepen! További információk a Sellő Büfé Facebook oldalán vagy a  
www.fonyodpreshaz.hu weboldalon!

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

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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