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Az első hitelmentes évünk
Mint minden év elején, idén is az önkormányzat 

legfontosabb feladata, hogy jól tervezze meg az éves 
költségvetését.  A 2006-os 1,5 mrd-os adóssághoz ké-
pest, az idei év tervezése volt a legkönnyebb, hiszen 
az elmúlt időszak 580 millió forint adósságtörlesztése 
és a Kormányzat 880 millió forintos adósságkonszo-
lidációjának köszönhetően nincs adóssága városunk-
nak.

A jelenlegi kormányzat 2013-tól bevezetett feladatfi-
nanszírozás alapú pénzelosztása egy sokkal igazságo-
sabb finanszírozást hozott az Önkormányzatoknak. 
A 2015. évi önkormányzati finanszírozás egyik leg-
fontosabb célkitűzése a kiegyenlítés és a szolidaritás 
fokozása a „szegényebb” települések erőteljesebb 
támogatása. Ezt számos lépés szolgálja a beszámítás 
átalakítása, vagy egyes támogatások adóerő-képesség 
szerinti differenciálása. Ezekkel a lépésekkel, jelen-
tősen javul a mérsékeltebb helyi adóbevételi lehető-
ségekkel bíró önkormányzatok pozíciója.

A település üzemel-
tetés jogcímei tekinte-
tében fontosabb válto-
zások nem történtek, 
egyes támogatások 
kis mértékben emel-
kedtek. Az üdülőhelyi 
feladatok támogatása 
továbbra is a két év-
vel korábban beszedett 
idegenforgalmi adó 
bevételek alapján nyújt kiegészítést. 

Önkormányzatunk 2015. évi gazdálkodását a Ma-
gyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényben biztosított önkormányzati feladatfinanszí-
rozási rendszer, a helyi adóbevételeink, egyéb sajá-
tos bevételeink összege határozza meg.  A tervezett 
bevételek és kiadások takarékos és átgondolt gazdál-
kodással várhatóan biztosítják az önkormányzati és 

az intézményi feladatok folyamatos ellátását. 
Kiemelt feladat a megkezdett beruházások 
befejezése, a pályázatokkal finanszírozott fel-
adatok végrehajtása.

Már novemberben megkezdődtek az elő-
készületei a tervezésnek, majd decemberben 
elfogadtuk a Városüzemeltetési és a Konyha 
Kft tervezetét. Január hónap az intézménye-
ink egyeztetésével telt, majd a hónap végére 
készült el az összefésült Önkormányzati ter-
vezet 1mrd 364 mill. forint főösszeggel. Szo-
ros együttműködéssel és közös tervezéssel állt 
össze a város 2015. évi költségvetése.         

    Hidvégi József 
      polgármester
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Városmárkázás - Fonyód
Ha nem foglalkozunk a városunkkal, akkor is kialakul egy kép az emberekben! Azonban tudatosan és folya-
matosan alakíthatjuk ezt a képet! Ezt hívjuk városimázs építésnek vagy városmárkázásnak. Hogyan látják az 
ide látogatók Fonyódot? Mi a városról alkotott véleménye a szakembereknek? Hogyan lehet a város imázsát 
kialakítani? Erre kapunk választ ezen az estén az egyik legnevesebb marketing és városmárkázási szakértőtől.

Programfüzet - 2015
Fonyód -  mint turisztikai város – egyik legfontosabb feladata, hogy minél több vendéget tudjon ide csalogatni, 
sőt évről – évre visszavárni. A nyári szezon hosszabbítása, illetve a nyári attrakciók megszervezése ezt a célt 
szolgálja, valamint ehhez nyújt szakmai segítséget a városmárkázás. Mindezeket azonban megfelelő módon kell 
megjeleníteni és Fonyód nevét hírdetni. Ezzel a céllal született meg Fonyód Város 2015. évi kiadványa, mely 
tartalmában és küllemében is illeszkedik egy igényes marketing kiadvánnyal szemben támasztott elvárásokhoz.
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Integrált Településfejlesztési Stratégia - Fonyód
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Fonyód megindítja a város 2014 – 2020 időszak-
ra vonatkozó integrált településfejlesztési stratégi-
ának készítését.

A településfejlesztési dokumentumok célja a la-
kosság életminőségének és a település versenyké-
pességének javítása érdekében a fenntartható fejlő-
dést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű 
környezet kialakítása, a táji és építészeti értékek 
gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások 
kíméletes és környezetbarát hasznosításának elő-
segítése. 

Az integrált településfejlesztési stratégia a ren-
delkezésre álló és bevonható források ismeretében 
meghatározza a településfejlesztési koncepcióban 
meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg 
szolgáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a 
megvalósítás eszközeit és nyomon követését.

A város számára megfogalmazza az Európai Unió 
2014 utáni kohéziós politikájának céljaihoz és be-
avatkozási logikájához illeszkedő, valamint az arra 
alapozott országos és megyei területfejlesztési és 
területrendezési terveknek megfelelő hosszú és kö-
zéptávú jövőképét, céljait és feladatait. Az Európa 
2020, az Unió 2020-ig érvényes átfogó stratégiájá-

nak végrehajtásában kiemelt szerepet kap az euró-
pai városok fejlesztése, a stratégia Európa intelli-
gens növekedésének céljaira összpontosít.

A makropolitikai környezet, valamint a város tár-
sadalmi, gazdasági, illetve környezeti helyzetében 
bekövetkezett változások indokolják az új telepü-
lésfejlesztési szándékok rögzítését.

Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszköze-
ivel segítse elő az elkövetkező hat-nyolc év város-
fejlesztési tevékenységeinek eredményességét. A 
stratégia akkor válik eredményessé, ha hozzájárul 
ahhoz, hogy a település a lehető leghatékonyabban 
használja ki fejlődési potenciálját a 2014 – 20 idő-
szakban, a stratégiába javasolt fejlesztések jelentős 
része megvalósul a hét éves időszakban, valamint a 
városban folyó fejlesztési tevékenységek – függet-
lenül azok finanszírozóitól illetve tulajdonosaitól 
- egymással térben és időben összehangoltan való-
sulnak meg, erősítve ezzel az egyes beavatkozások 
kumulatív hatását. 

Célunk, hogy a folyamat a város és térség külön-
böző szereplői közti kommunikáció eszközévé vál-
jon, s így széles körű támogatást élvezzen a város 
társadalmi és gazdasági szereplőinek körében. 

Az önkormányzat olyan célokat kíván megfogal-
mazni, amelyek lehetővé teszik saját, korlátozott 
erőforrásai mellett egyrészt az EU Strukturális és 
Beruházási (ESB) forrásainak (a nemzeti operatív 
programokon keresztül elérhető támogatásoknak), 
másrészt a magánszektor fejlesztési erejének be-
vonását. Az integrált településfejlesztési stratégia 
kiterjed Fonyóddal szorosan összetartozó, funkci-
onálisan együttműködő vonzáskörzetére.

Tóth Szabolcs
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A VI. Fonyódi Kolbászfesztivált 2015. február ha-
todikától nyolcadikáig rendezték a Zákányi Kálmán 
Sportcsarnokban és annak környékén.

Pénteken, a hagyományoknak megfelelően délután 
három órától kezdődött a program. A fesztiválra ér-
kezők a csarnokig igazi vásári hangulaton keresztül 
juthattak el, ahol házi árukat és számos különlegessé-
get csodálhattak, vagy kóstolhattak meg. A színpadon 
az első fellépő Dió Banda volt, akik népzenével ala-
pozták meg a fesztivál hangulatát. Eközben, a gasztro 
sátorban különleges ételeket készített Madarász Ildi-
kó, amelyeket bárki megkóstolhatott. Késő délután a 
Megarox Társulat tagjai szórakoztatták a látogatókat. 
Az első napon a kolbász diákolimpián mutathatták 
meg tudásukat a diákok. A pénteki nap zárásaként 
Lagzi Lajcsi fellépése következett, melyre szép szá-
mú közönség gyűlt össze. A kiváló hangulatú koncer-
ten Lajcsi közismert slágereket énekelt és igazi trom-
bita virtuózként is megvillantotta tudását.

Szombaton kezdésként az ez alkalomra kilátogató 
fogyasztóvédelem rövid tájékoztatót tartott az áru-
soknak, hogyan tarthatják be a szabályokat. A fo-
gyasztóvédelem képviselői néhány helyi vállalkozót  
is megjutalmaztak azért, mert évek óta kifogástalanul 
működtetik vállalkozásukat, üzletüket.

Tíz órától indult a hagyományos kolbásztöltő ver-
seny. A tájékoztató után következtek a köszöntők és 
az ünnepi beszédek. Idén is ötletes, szebbnél szebb 
dekorációkkal és természetesen számtalan ételkülön-
legességgel és finomsággal találkozhattunk a csapa-
toknál.

A nap folyamán felléptek a Fonyódi Betyárok Nép-
tánc Egyesület tagjai, az alkalomhoz illő zenét szol-
gáltatta a Bojtár Együttes és a Kék Balaton citera 
együttes, illetve ismert operett slágereket is hallhat-
tunk. A csarnok előterében létesített vásárban vásári 
komédiákkal szórakoztatták a szemlélődőket a Pelso 
Főnix színtársulat tagjai. A gasztro élvezeteket pedig 
a Nyírségi Ízkirályok Egyesülete biztosította, akik in-

gyenes kóstolót kínáltak mesterszakácsok műveiből.
A fesztivál hangulatát a Chili buli zenekar fokozta, 

majd Dukai Regina saját dalaival és ismert világslá-
gerekkel fergeteges bulit csapott.

Megtartották a jótékonysági borárverést is, mely-
nek bevételét a Fonyódi Betyároknak ajánlották fel a 
szervezők. Az árverésre balatoni borászok felajánlá-
sai biztosították a minőségi termékeket.

Az ünnepi hangulatot a Kredenc együttes zenés mű-
sora tovább emelte, majd az eredményhirdetés követ-
kezett. Végül ötös holtverseny alakult ki az élen. Este 
a Fáraó zenekar „kolbászbálja” következett a rendez-
vényhez jól kötődő slágerekkel, majd az Irigy Hónalj-
mirigy tagjai remek paródiákkal örvendeztették meg 
a nagyérdeműt. A napot a Fáraó zenekar második fel-
lépésével zárta.

Vasárnap a balatoni települések kolbásztöltő baj-
noksága következett. Délelőtt Hidvégi József a ven-
dég polgármesterekkel együtt köszöntötte a telepü-
léseket. A töltés ideje alatt a települések a kulturális 
értékeiket és fellépőiket mutathatták be. Ismét volt 
borárverés a néptáncosok javára, összesen 117.000,- 
Ft jött össze, melyhez hozzájárult a Nemzeti Kézi-
labda Akadémia is, egy, a teljes edzői kar és Mocsai 
Lajos által aláírt labda felajánlásával. Az utolsó nap 
sztárvendége, Kaczor Feri fergeteges koncertet adott. 
Az eredményhirdetés során díjazták a környékbeli 
legjobb kolbászokat.

szerkesztőség

VI. Fonyódi Kolbászfesztivál
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1977. február 26-án született Marcaliban, fuvolistaként érettségizett Pécsett, majd magyar szakos kö-
zépiskolai tanárként és nyelvészként végzett a Pécsi Tudományegyetemen a Fonyódi Kulturális Intéz-
mények új igazgatója. Doktori fokozatának megszerzése folyamatban van. Európai Uniós pályázatírói 
és projektmenedzseri végzettsége van, és rövidesen újabb diplomát szerez közművelődési szakemberként. 

Bemutatjuk: Tóthné Nagy Ágnes

Hogyan került Fonyódra?
- Férjem, Tóth Attila révén, aki a Művészeti Iskola 

fuvolatanára nyolcadik éve. Tavaly januárban költöz-
tünk Fonyódra. Kislányunk a helyi általános iskola 
tanulója, kisfiunk bölcsődés.
Milyen korábbi tapasztalatai vannak a közműve-
lődéssel kapcsolatban?

- Korábbi munkám során, a Marcali Közös Önkor-
mányzati Hivatal kulturális referenseként a helyi kul-
turális központ, könyvtár, múzeum ügyeinek intézése 
és a civil szervezetekkel való szakmai kapcsolattartás 
volt a feladatom, valamint a hivatalos városi rendez-
vények szervezése, koordinálása.
Fonyódon először alkalmazottként állt munkába. 
Hogyan látta a Fonyódi Kulturális Intézmények 
(FOKI) eddigi működését?

- 2014. októbertől dolgozom az intézmény munka-
társaként. Azt tapasztaltam, hogy a könyvtáros kol-
légák tovább folytatták a régi munkát ezen az egye-
dülálló helyen, amelynek funkciói közé a könyvtári 
tevékenység mellett sok minden más is beletartozik, 
de az új Kulturális Központ adta lehetőségek valódi 
kihasználása akkor még nem kezdődött meg. 

Az októbertől decemberig tartó „átmeneti” három 
hónapban megismertem az intézmény működését, a 
kollégák affinitását, a város kulturális szereplőit, volt 
alkalmam új ötletek megvalósítása során programo-
kat is szervezni, és elkezdtem megtervezni a jövőbeli 
működésünk stratégiáját.

Igazgatóként január óta tevékenykedik. Milyen 
változásokat kellett bevezetni?

- Az intézményben nem csupán én vagyok új, ha-
nem az egész Ház új, amit élettel kell megtölteni, a 
lehető legtöbb funkcióját kiaknázni, és ki kell nyitni a 
széles közönség felé.

További működésünket új alapokra helyezte a vá-
rosvezetés azzal, hogy a múzeumi feladatellátást is a 
FOKI kapta meg. Ezáltal az intézményünk szerkezete 
teljesen megváltozott, lefedve és súlyozva a három 
kulturális területet: közművelődés – könyvtár – mú-
zeum. A kollégák maradtak, csak a munkakörük vál-
tozott, bővült, komplexebb lett. A korábbi igazgató, 
Varga István úr jelenleg a könyvtári egység vezetője; 
a múzeumi egységet Minczinger Katalin vezeti.
Számos képzettsége mellett hogyan határozza meg 

saját magát? Gyakorló zenész, középiskolai tanár, 
kutató nyelvész, projektmenedzser, rendezvény-
szervező?

- Bizonyos értelemben mindegyik vagyok, ezért 
érzem úgy, hogy eddigi tanulmányaim és szakmai 
tapasztalataim feljogosítanak arra, hogy a kultúra te-
rületén tevékenykedjem a szakmai munkánk értékte-
remtő és értékközvetítő szerepét hangsúlyozva, maxi-
malista vezetőként, de empatikus munkatársként.

Az ajtóm nyitva áll bárki előtt, aki egyetért intéz-
ményünk küldetésével, és szívesen együttműködne 
velünk. Bízom benne, hogy a Fonyódi Kulturális In-
tézményeket képviselve a jövőben nyugodt szívvel 
állhatok ki bárki elé, és vállalhatom az elvégzett mun-
kánk lehető legjobb szakmai színvonalát.
A Fonyódi Kulturális Intézményeknek mik a leg-
fontosabb céljai a közeljövőben?

- Többcélú kulturális intézményünk feladata a le-
hető legteljesebb kulturális kínálat minél magasabb 
színvonalú megvalósítása, amely Fonyódot tekintve 
speciális feladat, hiszen figyelembe kell venni részint 
a helyi és környékbeli lakosok, részint a városunkba 
szezonálisan látogató turisták igényeit is a program-
jaink összeállításakor – természetesen átszűrve mind-
ezen igényeket a szakmaiságunk „szitáján”.

Én a csapatmunka híve vagyok, egyedül az ilyen 
jellegű munkát nem lehet sikerrel végezni.  A házon 
és intézményen belüli szoros együttműködés, a part-
neri kapcsolatok kibővítése és mélyítése a célunk, 
mert véleményem szerint mindezeket jó alapokra he-
lyezve, közös munkával tudunk színes programokat, 
egyedi projekteket megvalósítani Fonyód város sike-
rének érdekében.

szerkesztőség

7
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 A Kulturális Központ mindenkié
Sok szeretettel várjuk Önöket az új Kulturális Köz-
pontban Fonyódon, az Ady Endre u. 17. szám alatt.
Ne habozzanak bejönni, és körülnézni nálunk, jár-
ják be a város egyik legszebb, legújabb épületét, 
tájékozódjanak a város kulturális eseményeiről az 
új Információs pultunknál, ahol 8.00-tól 20.00-ig 
ügyeletes kolléganők segítenek eligazodni minden 
látogatónak. (Akadálymentes bejárónkat az Ady 
Endre utca felől találják.)
Igyanak egy kávét a virágokkal, fotókkal és aktuális 
kiállításokkal díszített előcsarnokunkban. Találkoz-
zanak és beszélgessenek ismerőseikkel az épület 
különböző szintjeinek hangulatos tereiben. (Hasz-
nálják a liftet a házban, így mindenhova könnyedén 
eljuthatnak.)
Segítőkész kollégák várják Önöket a felnőtt és 
gyermekkönyvtárunkban (külön nyitva tartás sze-
rint), ahol a könyvek kölcsönzése mellett lehető-
ségük van újságolvasásra, kutakodásra, tanulásra 
internetezésre is.
Az intézmény vezetőjét az első emeleti irodájában 
érik el szemben a lépcsővel, mellette a művelő-
désszervező kolléganőket is megtalálják. Fordul-
janak hozzánk bizalommal, ha bármi kérésük, ész-
revételük van. Jelezzék felénk azt is, ha valamivel 
szemben kifogásuk van, ezt megtehetik az Informá-
ciónál elhelyezett Vendégkönyvben is.
A Fonyódi Turisztikai Egyesület székhelyeként is 
működő Tourinform Irodában (közvetlenül a főbejá-
rat mellett jobbra) a város és környék idegenforgal-
mi kínálatáról kaphatnak információt személyesen 
a kolléganőktől, valamint nagyképernyős kivetítőn 
keresztül az előtérben. Fonyódi ajándéktárgyakat 
vásárolhatnak, vagy javasolhatják idelátogató isme-
rőseiknek. A színházi előadásainkra szóló jegyeket 
is itt válthatják meg.
Az épület második szintjén találják a Fonyód Média 

Nonprofit Kft.-t, akik a városi televízió, a Fonyódi 
Hírmondó és a városi honlap (www.fonyod.hu) mű-
ködtetői. Hirdetéseiket személyesen feladhatják az 
irodájukban.
Várjuk Önöket továbbá a klubhelyiségeinkben tar-
tandó baba-mama és felnőtt klubjainkba, a színház-
termünkbe és kisebb előadótermeinkbe különböző 
témájú kis és nagy rendezvényeinkre: színházi és 
ismeretterjesztő előadásainkra, könnyű- és komoly-
zenei koncertjeinkre, író-olvasó találkozóinkra, be-
szélgetős műsorainkra, kézműves foglalkozásaink-
ra.
Tájékozódjanak aktuális programjainkról, terembe-
osztásainkról és terembérlési lehetőségeinkről sze-
mélyesen a Házban, szórólapjainkon és a városban 
kihelyezett plakátjainkon, a városi honlapon és az 
újságban.
Iratkozzanak fel Hírlevelünkre (egy emailt küldve 
a kulturalishirlevel@gmail.com címre), így rend-
szeresen kapnak, közvetlenül emailben pontos in-
formációt a városban megvalósuló kulturális prog-
ramokról (beleértve más helyszíneket is, például 
Múzeum, Feng Shui Galéria és szabadtéri progra-
mok).
Keressenek minket Facebookon is (www.facebook.
com/fonkult), like-olják oldalunkat, és kövessék 
eseményeinket. Ne feledjék, a kultúra mindenkié!

Tóthné Nagy Ágnes
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Allergia, bőrirritáció, érzékenység 
a hagyományos szappanokban lévő 
agresszív felületaktív anyagok miatt

Miért is fontos, hogy mivel tisztítjuk a bőrünket?
Az alapos, ugyanakkor gyengéd arctisztítás a szép-

ségápolási rutin első és egyik legfontosabb lépése. 
Az utóbbi években a kozmetikusok szinte nap mint 
nap találkoznak érzékeny, allergiára hajlamos bőrök-
kel. Gyakori, hogy ezt a bőrproblémát a helytelenül 
megválasztott arctisztítónak vagy a nem megfelelő 
arctisztítási módnak köszönhetjük.

A hagyományos szappanok használata során a szap-
pan mindig kémiai reakcióba lép a vízben lévő kal-
ciummal, melynek folyamán un. „mészszappan” ke-
letkezik a bőrön. Ez eltömíti a pórusokat, sérül a bőrt 
védő savköpeny, a bőr pH-ja alkalikus irányba tolódik 
el, ami lehetőséget teremt a kórokozók megtelepedé-
sének. A bőr védtelenné válik a környezeti hatások-
kal, baktériumokkal és a kórokozókkal szemben.

A természetes szappanok tisztán növényi zsírok, 
olajok elszappanosításával készülnek. Ezek nem, 
vagy kevésbé szárítják a bőrt, és emellett bőrtápláló, 
regeneráló összetevőket is tartalmazhatnak. Tehát jó 
minőségű, megbízható összetevőket tartalmazó arc-
tisztító használatával a bőrproblémák egy része orvo-
solható.

Amennyiben érzékeny bőrű vendégünk ragaszkod-
na a szappanhoz, mindenképpen sheavajjal, olíva- 
vagy argánfaolajjal készült terméket javaslunk, illet-
ve a bőrállapotnak megfelelő 100 %-ban természetes 
összetevőket tartalmazó lemosóvizet, arctejet, vagy 
olajos lemosókat ajánlunk. Szépségszalonunkban in-
gyenes, személyes tanácsadásra is van lehetőség. 

Aki magával hozza a Fonyódi Hírmondó e havi szá-
mát 2015. március 21-ig,

20% kedvezménnyel vásárolhatja meg a PHYT’S 
Naturo-Esthétique letisztító készítményeit. 

Bővebb információ: 06-30/ 267-9371-as telefonszá-
mon és a www.dermiszbiobeautyshop.hu oldalon. 

Dermisz Professzionális Kozmetika és 
Fényesztétikai Kezelőszalon
8640 Fonyód, Ady Endre u. 7. 
www.exkluziv-kozmetika.hu, 

Facebook: www.facebook.com/DermiszBioBeauty (x)

Megújul a protestáns templom környezete
A terveknek megfelelően halad a protestáns temp-

lom lépcsőjének újjáépítése. A megvalósítás mértéke 
belül van a tervezett határidőn, s a hátralevő munkák 
javarésze már csak az elektromos eszközök felszere-
lését, a lakatos munkákat, valamint a dísznövények 
telepítését tartalmazza. A kivitelezésnek feltétele 
volt, hogy az eredeti vörös homokkövekből –ha más 
funkcióval is- minél többet építsenek vissza. Az új 
lépcső terjedelmével nem lesz nagyobb az előzőnél, 
de megváltozott a lejtése, ami által kényelmesebb 
használatot biztosít. A lépcsőn nehezen közlekedők, 
és a mozgáskorlátozottak számára, az északi irányból 
épített járda könnyíti majd a megközelítést, s ezzel az 
épület arculata is előnyös változást fog mutatni. Tel-
jes elkészülését követően, a két protestáns gyülekezet 
hálaadó, ünnepi Istentiszteletet fog tartani, melyről 
időben értesítik az újság olvasóit. 

Ellenberger József
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Programok február 18-tól március 15-ig

Február 18. Szerda
Vidám színpad: Könnyű erkölcsök - Straub Dezső és Nyertes Zsuzsa

Helyszín: Kulturális Központ, 18:00 óra

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.)  Kulturális Központ (Ady E. 17.); 

Mátyás Király Gimnázium (Hunyadi J. u. 3.), Vigadó tér 
A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Február 20. Péntek
Bodor Viktória festő kiállításának megnyitója

Helyszín: Múzeum, 17:00 óra

Február 25. Szerda
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja - Décsey Sándor előadása

Helyszín: Kulturális Központ, 17:00 óra

Február 26. Csütörtök
Protestáns Kulturális Est - Dr. Hafenscher Károly előadása 

Helyszín: Múzeum, 17:00 óra

Február 27. Péntek
Városmárkázás - Perlaky-Papp József előadása

Kulturális Központ, 17:00 óra

Február 27. Péntek
Bakonyiné Kapitány Mária népi iparművész és Rónai Balázs kiállítása

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Február 28. Szombat
IV. Fonyódi Télbúcsúztató

Helyszín: Vigadó tér, 14:00 óra

Február 28. Szombat
Fonyódi Betyárok Néptánc Egyesület- I. Önálló Estje
Helyszín: Mátyás Király Gimnázium aulája, 18:00 óra

Március 8. Vasárnap
Nőnap - egy életre kelt női magazin! (részletek a hátlapon)

Helyszín: Kulturális Központ, 13:00 óra

Március 15. Vasárnap
Nemzeti ünnep - Katona Csaba előadása, fáklyás felvonulás

Helyszín: Mátyás Király Gimnázium aulája, 17:00 óra
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Katolikus miserend

péntek 17:00 óra Plébániatemplom 
 csak első pénteken 
szombat 17:00 óra Plébániatemplom
vasárnap
   9:15 óra Szent István Kápolna
 11:00 óra Plébániatemplom
 17:00 óra Plébániatemplom

Gyerekmisék: 
Szombaton az esti szentmisék, 
a kövekező napokon:
  március 14., április 11.   
  

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Feb.   15.  9:30 
(úrvacsorás Istentisztelet)
Gyülekezetünkben szolgál: 
Hegedűs Gábor
Márc.    1.   9:30  (Dr. Lackner Pál)
(úrvacsorás Istentisztelet)
Márc.   15.  9:30  

A protestáns templomban, 
József utca 21.

A Protestáns Kulturális Estek 
előadásai ismét elindultak!

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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A hónap végén, február 25-én a horvátországi Kaproncában tartják a Balatonunk idegenforgalmi szezon-
ját vonzóbbá tehető, meghosszabbítását célzó, az Európai Unió Magyarország-Horvátország IPA Határon 
Átnyúló 2007- 2013–as Együttműködési Program keretében elnyert projekt záró konferenciáját.  Az ATDS: 
„Élményturizmus fejlesztési stratégia” című projekt megvalósítása 2013 novemberében kezdődött két part-
nerszervezet közreműködésével. Horvátországot Kapronca Város Önkormányzata, míg hazánkat a Balatoni 
Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. képviseli.

A projekt eredményeit bemutatni hívatott záró konferencia célja, hogy a partnerek által kidolgozott megva-
lósíthatósági tanulmányok és közös élményturisztikai stratégia széles körűen bemutatásra kerüljön. Mint már 
többször is hírt adtunk róla, az elmúlt tizenhat hónap szakmai munkája során mindkét fél elkészítette egy¬-
egy élményturisztikai park megvalósíthatósági tanulmányát. A tanulmány szerint a Balaton turista forgalmá-
ra legnagyobb hatással egy vidámpark vagy tematikus park lenne, egy olyan park, amely a nyugat-európai 
vetélytársaival is fel tudja venni a versenyt. Olyan attrakcióra van szükség, amely kedvéért akár külföldről 
is ide utaznak a családok, illetve hűvösebb napokon megfelelő kikapcsolódást jelent a magyar tenger mel-
lett. Évi 8-10 hónapos nyitva tartás mellett az éves látogatószám várhatóan meghaladná a Balaton környé-
kén az egymillió főt. Természetesen egy ilyen park megvalósításának óriási költségei vannak, meghaladják a 
200.000.000 eurós nagyságrendet. Ennél lényegesen kevesebb látogatót vonzana egy jól átgondolt vízi vidám-
park, amely egyaránt lehet kültéri vagy beltéri, esetleg ezek kombinációja. Egy ilyen élménypark 300-400.000 
fő látogatóval számolhatna évente, és sokkal kevesebbe kerülne. Az attrakció nem csak a hűvösebb napokon 
jelentene élményt, kikapcsolódást, hanem a turisztikai szezon meghosszabbítását is jelentené a magyar tenger 
mellett. A kiszámíthatatlan balatoni időjárás nem riasztaná el a pihenni vágyókat, hanem programot kínálna. 
A szakértők a tanulmányban többféle attrakció, valamint attrakció kombináció lehetőségeit is mérlegelték. A 
bemutatott attrakciók jelentős, vagy kizárólagos állami, illetve - vagy EU-s finanszírozást igényelnek, de az 
elvárt eredményeket csak egy tapasztalt, megfelelő csapattal és kapcsolatokkal rendelkező üzemeltető tudja 
biztosítani.

A Balaton környékén minden érintettnek, döntéshozónak el kell gondolkodnia, hogy pontosan milyen típusú 
élményturisztikai attrakciót/attrakciókat lenne érdemes megvalósítani, amelyek a legnagyobb hatással vannak 
a balatoni turizmusra. Amennyiben a döntés megszületik, további tanulmányokra, ellenőrző számításokra, ter-
vezésre, árpolitika meghatározására, üzemeltető keresésére és leszerződtetésére, engedélyek megszerzésére, 
finanszírozási megállapodások megkötésére, stb. lesz szükség!

A projekt megvalósítása alatt a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. nagy hangsúlyt fektetett a 
nyilvánosság folyamatos tájékoztatására, ennek érdekében számos rádiós interjút, nyomtatott cikket, on¬line 
felületen való cikket jelentetett meg a projekt előrehaladásáról, eredményeiről. A tavalyi évben nyitókonferen-
cia, sajtótájékoztató, projekt találkozó is megszervezésre került, valamint a horvát fél szervezésével kerül sor 
2015. február 25-¬én a záró konferenciára, melyre minden, a témában érintett szervezetet várunk!

Élménypark a Balatonon
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Alapszolgáltatási Központ
A szívet melengető, 
esemény teli kará-
csonyi, ünnepi idő-
szak után hosszúnak 
tűnik, a gondozottak 
számára az új év. 
Nehéz a mindennapi 
ritmusba belerázód-
ni, lassabban halad 

az idő. Az ünnepek miatti magány még nehezeb-
bé tette a téli napok szürkeségeit. A mi ellátottaink 
mindenki másnál jobban várták a „Vakáció” végét.  
Munkatársainkkal együttesen azon vagyunk, hogy 
ezekből a pillanatokból minél több legyen, meg-
szépítve az ellátottak mindennapjait. Csendesen, 
kitartóan várjuk a tavaszt és vele a programokat, 
történéseket.

Muskó Zoltánné

Helyreigazítás: Gyógyszertárak ügyeleti rendje
Előző számunkban tévesen jelent meg a környékbeli gyógyszertérak nyári ügyeleti rendje.

Július 1 - augusztus 31. között
- hétfőtől - péntekig: az ügyelő gyógyszertár zárásától 22:00 óráig

-  szombaton és pihenőnapokon: az ügyelő gyógyszertár zárásától 22:00 óráig
- vasárnap és munkaszüneti napokon: 8:00 - 22:00 óráig

Az egész éves ügyeleti rendet a www.fonyod.hu weboldalon olvashatják!
szerkesztőség

A Fonyód TV heti műsorstruktúrája:
Hétfő: 

egész nap képújság

Kedd - Szerda: 
19.00 Fonyódi Tükör - hírműsor
19.30 Somogy TV napi híradója
20.00 Sportközvetítés
21.30 Vallási műsor
22.30 Gasztro magazin
23.00 Teljes adásmenet ismétlése

Csütörtök - Péntek:
napközben képújság
19.00 Fonyódi Tükör - hírműsor
19.30 Somogy TV napi híradója
20.00 Közéleti magazin
21.00 Utazás a Balaton körül című sorozat
21.30 Kulturális magazin
22.30 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténe-
téből a XIX. századtól napjainkig című sorozat
23.00 Teljes adásmenet ismétlése

Szombat - Vasárnap:
napközben képújság
17.00 heti adásmenet ismétlése
weboldalunk: 
http://www.fonyod.hu/Hirek-media/Rolunk

youtube csatornánk:
https://www.youtube.com/user/fonyodmedia
facebook oldalunk:
https://www.facebook.com/fonyodmedia

szerkesztőség

Fonyód Média műsortstruktúrája
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Cser-KÉSZEN Fonyódon
A 2014-es év a fonyódi cserkészek számára mozgalmasan 
telt, röviden szeretnék ismét beszámolni arról, mi minden 
történt velünk tavaly.  A lány és a fiú őrs a balatonbolgári 
cserkészcsapat része, a fonyódi raj - immár hetedik éve - 
fontos tagja a csapatnak. A fonyódi cserkészek tevékeny-
ségei nem „látványosak”, nem képviselünk a városban ha-
talmas „tömeget”, de hétről hétre zajlanak szombatonként a 
Múzeumban a cserkészfoglalkozások és mellette rengeteg a 
csapat ill. a raj által szervezett program:
 2014-ben február végén, a csapat cserkészfarsangja után 
a budapesti cserkész népdaléneklési és népzenei versenyen 
a fonyódi cserkészek bronz és ezüst minősítést szereztek. 
Áprilisban a tavaszi túra biciklis változata került megrende-
zésre, a célpont Buzsák volt. Az első májusi hétvégén a hor-
gosi cserkészcsapat vendége volt a csapat, köztük 6 fonyódi 
cserkész is. A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség 20 éves 
jubileumát ünnepelve a program a „Határok nélkül a má-
jusfa körül” zajlott, nagy élmény volt a gyerekeknek más, 
határon túli magyar cserkészekkel megismerkedni.
A fonyódi gyereknapon (május végén) külön „állomásként” 
cserkész csomózást tanítottak a gyerekek.
Júniusban az Ultrabalaton futóversenyen (2012 km a tó kö-
rül) 8 helyszínen cserkészek látták el a frissítőponton a szol-
gálatot, Fonyódon 20 órán keresztül töretlen lelkesedéssel.
Júliusban a csapat Kaszóra ment táborozni, a teljesen önel-
látó, saját építésű cserkésztábor helyszíne ebben az évben 
a Zöld Filagor rét volt. A 10 napos tábor szervezése szinte 
egész éven át tartó feladat a vezetőségnek, a táborozó gye-
rekek pedig szinte egész évben emlegetik az itt megszerzett 
élményeiket. A fonyódi raj a csapat vezetősége szerint ta-
valy, ebben a táborban vált igazán jó kis közösséggé.
Augusztusban ismét országhatáron kívül, Kishegyesen tá-
borozott 5 fonyódi cserkész is, a Vajdasági Magyar Cser-
készszövetség jubileumi nagytáborában.
Szeptemberben újra elindult Fonyódon a cserkészélet őrsi 
szinten, bár nem volt túl sikeres a fiúk részéről az újonc 
toborzás. Októberben a Múzeumok Őszi Éjszakája program 
keretében madármegfigyelésen és madárgyűrűzésen vettek 
részt a cserkészek a fonyódi Múzeum meghívására. Októ-
berben a fonyódi lány őrs három tagja részt vett a Cserkész-

szövetség lovas szakágának nyílt napján, Kiskunhalason.
Decemberben egy fonyódi cserkészlány is része volt an-
nak a küldöttségnek, amely Bécsből Magyarországra hozta 
a betlehemi békelángot, ezzel a lánggal lett meggyújtva a 
katolikus templomban a negyedik gyertya az adventi koszo-
rún. Karácsony előtt cserkészek és szüleik segítettek tartós 
élelmiszert gyűjteni helyi rászoruló családok részére egy 
egész napon át a fonyódi Sparban, a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat fonyódi csoportjának önkéntes segítőiként.
Csapatunk 2015-ben 25 éves, ez alkalmat adott arra, hogy 
vezetői felelősen átgondolják, hogyan haladjon tovább a 
csapat élete. Van bőven feladat, sok olyan terület van, ami 
jól működik és van, amit át kell alakítani. A cél és a mód-
szer a Magyar Cserkészszövetség alapelvei szerint jól meg-
határozhatóak, ezek megvalósításához a szövetség olyan 
támogatást biztosít 2015-ben, amellyel Fonyódon is még 
jobban el lehetne mélyíteni a cserkészmunkát. Amennyiben 
Ön felnőttként érdeklődik a cserkészet iránt és lenne kedve 
megismerkedni vele mélyebben, kérem, jelezze a zichy-
cserkesz@gmail.com e-mail címen, vagy a www.622gg.hu 
cserkész csapat-honlapon szereplő elérhetőségek bármelyi-
kén! 
A fonyódi cserkészek köszönettel várják a működésük biz-
tosítására létrehozott alapítvány számára az adó 1%-nak 
felajánlását, ha teheti, éljen a lehetőséggel, a rendelkező 
nyilatkozaton a következőket kell feltüntetni:
Zichy Béla Gyermek-, és Ifjúsági Közhasznú Alapítvány, 
adószám: 18030765-1-14              

Péter Annamária



Fonyódi Hírmondó

Szalagavató a Mátyás Király Gimnáziumban
Amint beköszöntött az újév és ismét visszaültünk 

az iskolapadokba, a szalagavatótól már csak karnyúj-
tásnyira voltunk. Idén Január 9-én került sor a végzős 
tanulók ballagás előtti nagyobb ünnepélyére.

Ez a hagyomány a 19. századra nyúlik vissza. A szí-
vünk fölé tűzött díszes szalag ugyanis az iskolánkhoz 
való tartozást szimbolizálja.

Mindannyian izgatottan vártuk ezt az eseményt, hi-
szen a köszöntők és búcsúbeszédek elmondása után 
a színpadon felsorakozva magunkénak tudhattuk az 
osztályfőnökünk által feltűzött szalagot, ami emlé-
keztet minket arra a helyre, ahol eltöltöttük középis-
kolás éveinket. Ha később a kezünkbe akad ez az ap-
rócska tárgy, biztosan mindenkiben felélednek majd a 
régi szép emlékek, amiket a gimnázium környezeté-
nek köszönhetünk. 

Ennek ellenére az est fénypontja sokaknak mégis 
a bécsi keringő és a rumba eltáncolása volt, melyet 
hosszas előkészületek, táncórák előztek meg. A lá-
nyok szebbnél szebb menyasszonyi ruhákban jelentek 
meg táncpartnereik mellett, bemutatva a szülőknek, 

rokonoknak, barátoknak és tanáraiknak, hogy mivel 
készültek az ünnepségre. Ezután a 12.-es tanulók fel-
kérték szüleiket egy táncra, majd egy élőzenés retro 
bulival zártuk ezt az élményekben gazdag napot. 

Ezzel az eseménnyel lezárult egy időszak, megala-
pozva a további sikeres éveinket. 

Végül, de nem utolsó sorban kívánok végzős diák-
társaimnak eredményes továbbtanulást és karriert.

Hideg Bernadett

LIONS: Hamarosan újra „turkáló”
Elteltek a karácso-

nyi ünnepek, ami-
kor is adakozóbbak 
vagyunk. Nálunk 
viszont az adakozás 
egész évben tart, a 
szükségletek szerint. 
Mindjárt azzal vé-
geztük az évet, hogy 
a december 30-án 
versenyre utazó flo-

orballos gyerekek utazási költséget támogattuk 50 
ezer forinttal. 

De nem csak mi támogatunk, hanem minket is támo-
gatnak, mégpedig a wolfhageni LIONS Club adomá-
nyozott négy darab magas felszereltségű betegágyat, 

melyeknek a fuvarköltségét a Fonyton CMS csoport 
finanszírozott. Azon nyomban át is adtuk a fonyódi 
Rendelő Intézet részére, melyeknek igazolták az át-
vételét. Ezzel már közel húsz darab ágyat adomá-
nyoztunk az Intézetnek, amiket az otthon ápolt bete-
gek részére lehet igényelni. Ezzel segítjük az otthoni 
ápolást, és akinek szüksége van rá, bátran forduljon 
igényével a Rendelő Intézethez.

Novemberben sikeres „turkálót” tartottunk. Szeret-
nénk megismételni a közeljövőben, mivel hely hiány 
miatt csak egy részét tudtuk kipakolni a ruháknak. A 
helyszín valószínűleg marad a volt „ Tungsram” üdü-
lő, az időpontot pedig Veégh Józsefné most intézi. 
Kérjük, akiket érdekel figyeljék majd a felhívásain-
kat. 

Fábián Lászlóné
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Mesemondó verseny Balatonföldváron
A Magyar Kultúra Napján, január 22-én hagyomá-

nyosan körzeti mesemondó versenyt rendeznek Bala-
tonföldváron, alsó tagozatos tanulók részére.

A kisdiákok számára meghirdetett versenyek közül 
ez az egyik legrangosabb rendezvény körzetünkben. 
A zsűri tagjai a Kaposvári Egyetem drámapedagógu-
sai. Ebben a tanévben a téma a garas, a krajcár, azaz 
a pénz volt. Öt perces mesékkel készültek tanulóink. 
A versenyt1-2. és 3-4. osztályos korcsoportban hir-
dették meg. Iskolánkat két tanuló képviselte. Mind a 
ketten kiválóan szerepeltek: a Tóthné Horváth Mária 
által felkészített 2. b osztályos Sztankula Ágnes ezüst 
minősítést szerzett, míg Nédli Béláné tanítványa, a 4. 
b osztályos Agócs Botond arany minősítést ért el. 

A sok szép mese, a színvonalas rendezés, a szívé-
lyes vendéglátás maradandó élmény volt a résztvevők 
számára. Jövőre 12. alkalommal szeretnénk újra „sze-

rencsét próbálni”.

Nédli Béláné

Felhívás
Köszönjük, hogy hozzájárulásával a korábbiakban támogatta alapítványunkat, ezzel lehetőséget teremt-

ve tanulóink színvonalasabb szabadidős tevékenységeinek, táborozásainak lebonyolításához és tanulóink 
iskolai munkáját segítő, ösztönző, új, korszerű eszközök beszerzésére.

A Magyar Bálint Általános Iskoláért Alapítvány a továbbiakban is számít az Önök támogatására adójuk 
1%-ának felajánlásával.

Segítségét köszönjük!
Magyar Bálint Általános Iskoláért Alapítvány 

Adószám: 18761779-1-14
Számlaszám: OTP 11743095-22174002

Doktornéni, dinó, rabnő és világűr
A felsoroltak nem egy modern mese szereplői ha-

nem a január végi gyermekkönyvtári farsangunk jel-
mezbe öltözött résztvevői. A bájos rabnő szinte csak 
a kreatív kézműveskedés idejére vette le magáról a 
bilincset, míg a kétéves világűr büszkén mutatta olda-
lán a Szaturnuszt, a doktornénink kedves volt, ahogy 
az hozzá illik, ügyesen borotválta lufiját, bár nem Ő 
volt az, aki a leggyorsabban teljesítette a nem szok-
ványos feladatot, mégsem szomorkodott, hiszen a 
vidám hangulatról a versenyfeladatokon kívül a  jó 
társaság, zene és a látványos sütik is gondoskodtak.

Farsangi délelőttünkön nagyon jól szórakoztunk és 
néhány órára sikerült megfeledkeznünk a hideg, mo-
noton télről, így remélem a tavasz is hamarosan ideér 
és napsugaraival kényeztet minket..

Mellory
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Gyermekeink biztonsága a tét

Január 20-án a rendőrség, a polgárőrség és az intéz-
ményvezetők részvételével zajlott le az az értékelő, 
egyeztető, közös munkastratégiát kialakító értekez-
let, amely elsősorban az iskolás korosztály védelmét 
célozta meg. Korunk veszélyhelyzeteit fegyelembe 
véve az intézményvezetők kénytelenek konkrét cse-
lekvési tervet készíteni az intézményükbe járó gyer-
mekek védelmére, biztonságuk megőrzésére. Sajnos 
a veszély elsősorban nem az épület falai között lapul, 
így fontos, hogy az intézmény falain kívül, a hazafe-

lé vezető úton is gondoskodjunk védelmükről esetleg 
megfigyelésükről. Fontos természetesen az is, hogy 
a szülő is tisztában legyen gyermeke hollétéről, el-
foglaltságairól, és következetesen számon kérje azt is, 
hogy időben haza ért-e. Lényeges a szülő- pedagógus 
kommunikáció, amely elkerülhetetlen ahhoz, hogy 
gyermekeink ne találjanak egérutat az következetes 
elvárások terén sem.

Az általános iskola igazgatója, Makkos Csaba kérte 
a polgárőrség és a rendőrség segítségét a nagy forga-
lomra való tekintettel, és a közrend biztosítása érde-
kében. Az általános iskola helyzete speciális, hiszen 
az étkező és a zeneiskola sincs az épületben, tehát a 
gyerekek mindennapi elfoglaltságaik közepette gyak-
ran kerülnek az intézmény látókörén kívül. 

Az iskola környékén járőröző rendőrök és pol-
gárőrök nem csupán az iskola, de a Panoráma, a ze-
neiskola és az óvoda környékét is figyelemmel kísé-
rik.

Köszönetünket fejezzük ki e példaértékű összefo-
gásra, a rendőrök, polgárőrök áldozatos munkájáért, 
hiszen gyermekeink biztonsága a tét!

Gyurina Mária

Kultúra napi bolyongások

Hét és fél éves kisfiam szerint a kultúra nem más, 
mint programok összessége: színházi élmény, zenei 
koncert, egy jó könyv. 

Persze Ő még nem tudja, hogy egy fülledt nyári 
reggel hosszan várakozni a kedvenc pékségünk előtt, 
anélkül, hogy felsorolnánk az előadó összes ősét, 
szintén a kultúra fogalomkörébe tartozik. Vagy egy 
embert próbáló élethelyzetben a hirtelen érzelmi fel-
indulás helyett higgadtan, józanul viselkedni, ugyan-
csak a kultúra része, pontosabban a kulturált viselke-
désé. 

Most biztosan sokan megkérdezik magukban, hogy 

miért mondom ezt, amikor ez természetes. Tapaszta-
latom szerint sajnos nem az! 

Nyugtalan, önző világunkban robotként rójuk a na-
pokat, elfelejtünk gondolkodni, érezni, embernek len-
ni...

A  Magyar Kultúra Napja ma már keveseket érint 
meg. Azokat igen, akiknek egy szívet melengető vers, 
egy színpadi előadás a hétköznapokon is ünnepi pil-
lanatnak számít. Ehhez nem kell feltétlenül messzire 
utazni, kiöltözni.

 Magamban optimistán azt remélem, hogy mi ma-
gyarok tudjuk értékelni, nyelvünk gazdagságát, szép-
ségét, lelkünkben pedig töretlenül őrizzük, átörökít-
jük értékeinket.    Mellory
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Petőfi SE: Felkészülés a tavaszra!
A 2015-16-os bajnokság 

tavaszi folytatását a tizen-
egyedik helyről várja a Pe-
tőfi SE felnőtt labdarúgó 
csapata. Latyák Tamás és 
Stieber József fiai a téli szü-
netben sem tétlenkedtek, 
hiszen valamennyien részt 
vettek az ilyenkor szokásos, 

egynapos terembajnokságokon. 
Januártól megkezdték a munkát az alapozással, de 

nem csak a játékosok, hanem a Klub is készül a foly-
tatásra. Amint az idő engedi, közel 100 darab szék 
felszerelésével teszik kényelmesebbé a lelátót szur-
kolóink számára, valamint a pálya megvilágítása is 
megoldódik.

Az edzések mellett mérkőzéseket is játszik csapa-
tunk. Az idén is szerepel a PSE a szervezett műfüves 
bajnokságban, ahol az eddigiektől eltérően ezúttal a 
Balaton „B” csoportba kapott besorolást. Ellenfele-
ink a Siófok, a Balatoni Vasas SE és a Balatonendrédi 
Haladás SE. Mérkőzéseink a Siófok - Kiliti műfüves 
edzőpályán kerülnek megrendezésre, hétvégente Az 
eddig a bajnokság kereteiben lejátszott mérkőzéseink 
eredményei: 

Fonyódi Petőfi SE - Siófok 3-3 
gólszerzőink: Németh Ákos, Németh Péter, Hidi 

Gergely
Balatoni Vasas SE - Fonyódi Petőfi SE 0-10

gólszerzőink: Orbán István (4), Hidi Gergely (2), 
Ács Szabolcs (2), Vecsera Zsolt, Godzsajev

A műfüves bajnokságon kívül még egy mérkőzést 
játszott a csapat, ugyancsak a Kiliti műfüves pályán. 

Fonyódi Petőfi SE - Zamárdi PSE 1-0
gólszerzőnk: Németh Péter
A játékoskeretet illetően hír, hogy kapusunk, Csá-

nyi Attila befejezte pályafutását. Érkező Orbán Ist-
ván, aki nem ismeretlen számunkra, hiszen külföldi 
munkából tér vissza Fonyódra.

A tavaszi megye I-es menetrend: 
2015.03.01. 14:30 FONYÓDI PSE - BALATONLELLE 
2015.03.08. 14:30 SEGESDI SE - FONYÓDI PSE
2015.03.14. 14:30 FONYÓDI PSE - BABÓCSA SE
2015.03.21. 15:00 KAPOSMÉRŐ - FONYÓDI PSE
2015.03.29. 15:00 FONYÓDI PSE - NAGYBAJOM
2015.04.05. 15:00 FONYÓDI PSE - BALATONKERESZ-
TÚR-B.MÁRIAFÜRDŐ KSK
2015.04.11. 16:00 CSURGÓI TK - FONYÓDI PSE
2015.04.19. 16:30 FONYÓDI PSE - BERZENCE 
2015.04.26. 16:30 NAGYBERKI - FONYÓDI PSE 
2015.05.03. 17:00 FONYÓDI PSE - TABI SC
2015.05.10. 17:00 KISKORPÁDI SE - FONYÓDI PSE
2015.05.17. 17:00 FONYÓDI PSE - BALATONI VASAS
2015.05.24. 17:00 KARÁD SC - FONYÓDI PSE
2015.05.31. 17:00 FONYÓDI PSE - MARCALI VFC 
2015.06.07. 17:00 FONYÓDI PSE - BALATONBOGLÁR  

szerkesztőség

Országos Diákolimpiai Floorball döntő
A 2014/15-ös tanév II. korcsoport lány Diákolim-

piai Országos Floorball döntőjét január 18-án ren-
dezték meg Pakson. A fonyódi iskola a komáromi 
elődöntő után nagy reményekkel vágott neki a torná-
nak.

A torna eredményei:
Komárom-Fonyód 0:2
Szirmabesenyő-Fonyód 0:5
Kecsemét-Fonyód 8:1
Ezzel az eredménnyel a B csoport 2.helyén jutott 

tovább a csapat. A folytatásban az A csoport első he-
lyén végzett csapattal kellett megküzdeni a döntőbe 
jutásért.

Budapest-Fonyód 1:3
A döntőben ismét a Kecskeméttel kerültünk szem-

be. 5 percig nagyon szoros, kemény mérkőzés volt. 
A végére a lányok elfáradtak.

Fonyód-Kecskemét 0:6

Fonyód így az Országos Döntőben 2. helyet ért el. 
A torna legjobbjának Rákóczi Grétát választották. 
A csapat tagjai: Rákóczi Gréta Virág, Szerdahelyi 
Dorka, Szabó Száva Hargita, Horváth Luca, Horváth 
Afra Tímea, Jakab Sára Luca.

Kolozs László
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Fonyódi lakosoknak ingyenes FENG SHUI tanfolyamok indulnak február 21-22-én 

 a Feng Shui Galériában (Szent István-u 82-ben) Jelentkezni: 06-30/957-1526-os telefonon. 

OKJ-s szociális gondozói tanfolyam indul, részletfizetési lehetőséggel,  
amely 10 hónap alatt elvégezhető. Érd.: 06-30/790-2615  

 
FÜLES ülőgarnitúra (kanapé, 2 fotel) 15.000,- Ft-ért eladó, érdeklődni: Tel.: 06-30/620-4334

400l-es Zanussi fagyasztó láda (40.000,-Ft), 
150 cm széles – rozsdamentes hűtőpult (50.000,-Ft); érdeklődni: Tel.: 06-30/620-4334

Apróhirdetések
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Figyelem!
A bölcsőde 2015-ben is szeretettel várja az időszakos 

gyermekfelügyelet szolgáltatására jelentkező családokat!
Időpontja: minden héten kedden, szerdán 8.30-12.00 között. 

Érdeklődni: 361-442
Találkozzunk idén is!




