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Döntött a képviselő- testület! - a 2014. március 27-i ülés összefoglalója

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és...
elfogadta:

- a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozással 
kapcsolatos önkormányzati rendeletet az egyszeri 
hozzájárulásról azzal, hogy a részletfizetés 
lehetőségéről szociális alapon a döntést a polgármester 
hatáskörébe utalta.

- az előterjesztés mellékletét képező, a Somogy 
Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság 
Fonyód 2013. évről készített beszámolóját.

- a hatályos jogszabályokat figyelembe véve az óvo-
dai nevelést ellátó Fonyódi Óvoda és Bölcsődébe a 
2014/2015. nevelési évre vonatkozó beiratkozás idő-
pontját, és azt alábbiakban határozta meg:

• 2014. május 12.(hétfő) 8.00-16.00 óra között és
• 2014. május 13. (kedd) 9.00-17.00 óra között.

A beíratás helye: Fonyódi Óvoda és Bölcsőde, 8640 
Fonyód Fő u. 25. óvoda vezetői iroda. A beiratkozás-
hoz szükséges a gyermek személyi azonosító és lak-
címet igazoló hatósági igazolványa, a szülő személyi 
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, a 
gyermek születési anyakönyvi kivonata és a gyermek 
TAJ kártyája.

- a következő intézmények 2013. évi közbeszerzé-
seiről szóló beszámolóit:

1. Fonyódi Óvoda és Bölcsőde
2. Fonyód-Balatonfenyvesi Alapszolgáltatási 

Központ
3. Fonyódi Kulturális Intézmények
4. Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Nonprofit  Közhasznú Kft.
5. Fonyód Város Önkormányzat

- a következő intézmények 2014. évi Közbeszerzési 
Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalom-
mal:

1. Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft.
2. Fonyódi Óvoda és Bölcsőde
3. Fonyód-Balatonfenyvesi Alapszolgáltatási 

Központ
4. Fonyódi Kulturális Intézmények
5. Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Nonprofit Közhasznú Kft.
- a Fonyód Város Önkormányzatának 2014. évi 

Közbeszerzési Tervének módosítását
pályázni kíván:
  - a Fonyódi Kulturális Intézmények (8640 
Fonyód, Szent István u. 29.) technikai, műszaki 
eszközállományának, berendezési tárgyainak 
gyarapítására. A  2014. évi költségvetés  terhére 
vállalja, hogy saját forrásból az 1.495.000 Ft összeget 
biztosít.:

 A testület következő rendes ülése április 24-én, csü-
törtökön lesz a városháza nagytermében. A testületi 
ülés teljes anyaga megtekinthető a www.fonyod.hu 
weboldalon.

     Szőcs Mihályné

Felhívás közmunka 
programba jelentkezéshez       

A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Közhasznú Kft. munkavállalókat keres 
közterületi, fizikai munkához a várhatóan május 
közepén induló közmunkaprogramba.

Bővebb információ és jelentkezés telephelyünk 
irodájában (Fonyód, Vágóhíd u. 17.) személyesen, 
vagy központi telefonszámunkon (85/560-287).
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit  Közhasznú Kft .

Tájékoztatás hulladék- 
szállítással kapcsolatban       

Lomtalanítási hulladék kihelyezésének időpontjai:
2014. május 3-4. Fő utca és a Fő utcától nyugatra
2014. május 10-11. Fő utcától keletre

Kérjük, folyamatosan figyeljék a www.fonyod.hu 
weboldalt, a Fonyódi Hírmondót, valamint kérdez-
zenek a hulladékszállítással kapcsolatban az info@
fonyod.hu e-mail címen!    

Fonyód Város Önkormányzata
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Döntés született a „Családbarát és vízisport célú 
fejlesztések Fonyód város természetes fürdőhelyein” 
elnevezésű, DDOP-2.1.1/D-12-2012-0012. azonosí-
tószámú pályázat munkálatainak kivitelezéséről. A 
fejlesztés során 344.953.524,- Ft uniós támogatásból 
valósul meg a Sándor-telepi strand rekonsrukciója, a 
Bélatelepi kishajó kikötő korszerűsítése és bővítése, 
valamint a Kripta-villa funkcióbővítő rekonstrukció-
ja. A fürdővendégek már idén nyáron birtokba vehe-
tik a déli part egyik leghosszabb homokos strandját.

Már sor került a mélyépítési munkálatokhoz kap-
csolódó kivitelezői szerződéskötésre. A beruházást a 
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Non-
profit Kft. megbízásából a Közmű – Alagút Zrt. és a 
Balatoni Hajózási Zrt. konzorciuma valósítja meg.

A projektindító rendezvényen Hidvégi József beszé-
dében kiemelte, hogy ez a beruházás új lehetőségeket 
jelent mind a város, mind az ide látogató turisták szá-
mára is. Móring József Attila megjegyezte, Fonyódon 
nem az első és nem is az utolsó beruházás kezdődött 
el, jó úton jár a település.

A beszédeket követően időkapszulát ástak el a pro-
jekt helyszínén, melyben egy aktuális Fonyódi Hír-
mondót, a szerződéskötés során készült fényképet, és 
egy üveg Jägermeistert helyeztek el.

A rendezvényt egy rövid projekt ismertető prezen-
táció zárta.

A strand átalakításának célja a korszerűsítés és 
bővítés, vonzóbb élményelemek elhelyezésével, fő 

hangsúlyt helyezve a kisgyerekes családok és moz-
gássérültek igényeinek kielégítésére. A beruházás 
főbb részei korosztályos játszóterek, vizes játszóhely, 
vizes élményjátszótér, és sportpályák. Lesznek külön-
böző napozó- és pihenőfelületek, zöld felületű szige-
tekkel tarkított, homokkal borított lidó. Ez a törekvés 
segít visszaállítani a tó eredeti állapotát, elősegítve a 
víz öntisztulását is.

A strandon sor kerül a kiszolgáló épület funkcióbő-
vítő felújítására, és a 63 férőhelyesre bővülő parkoló 
átalakítására.

Ezzel egyidőben megkezdődik a Bélatelepi kikötő 
korszerűsítése is, amely 103 kishajó kikötésére válik 
alkalmassá. 

A Kripta Villa külső - belső felújítását követően az 
emeleti részen kiállító tér kerül berendezésre, mely 
élő műterem lesz interaktív foglalkozásokkal, és al-
kalmas lesz kulturális rendezvények megtartására is.

A teljes projekt várható befejezése 2015. február 28.

Beruházásaink 
Kezdődhetnek a fövenystrand kialakításának munkálatai

Lendületben a fonyódi laborfejlesztés

Újabb mérföldkőhöz érkezett a fonyódi Mátyás 
Király Gimnázium természettudományos laborjának 
komplex modernizációja. Elkészültek a labor építé-
szeti és belsőépítészeti munkálatai, valamint meg-
kötötték az új laboreszközök beszerzésére és az új 
tananyagok kidolgozására vonatkozó szerződéseket a 

nyertes szállítókkal.
A „ Legyél te is természettudós” –Laborfejlesztés a 

Fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban című, TÁM- 
OP-3.1.3-11/2-2012-0047 kódszámú, 100%-ban Eu-
rópai Uniós támogatási forrású projekten nyert ösz-
szeg 337.500.000 Ft. 

A program célja, hogy minél több diákkal kedvel-
tesse meg a természettudományos tantárgyakat, ezzel 
is elősegítve az e területen dolgozó szakemberek fo-
lyamatos pótlását. Ennek érdekében 11 alapfokú ne-
velési-oktatási intézménnyel köttettek együttműkö-
dési megállapodásokat, amelyek szintén használják 
majd a gimnázium laborját. 

A megnyitó sajtótájékoztatón Bántó Zsuzsanna az 
előkészítés óta elvégzett munkáról beszélt, kiemelve, 
hogy a kivitelezés alatt is problémamentesen műkö-

folytatás a következő oldalon!
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Városi Kulturális Központ és Könyvtár

Hamarosan átadják a Városi Kulturális Központot, 
májusra várható a nyitás. A beruházási projektelem a 
Dél-Dunántúli Operatív Program keretében valósult 
meg, a „Funkcióbővítő integrált városfejlesztési 
akciók támogatása” című (DDOP-4.1.1/A-
2f-2010-0006 azonosítószámú) pályázat részeként 
(teljes támogatási összeg: 391.376.786 Ft). 

A Városi Kulturális Központ 
épületének műszaki átadása már 
megtörtént, a használatba vételi 
engedély várhatóan májusban 
megérkezik hozzá. Így már 
semmi akadálya nem lesz, hogy a 
Fonyódi Kulturális Intézmények 
méltó környezetben várja a 
rendezvényeire a látogatókat, 

illetve a könyvtárba az olvasókat, de ide költözik 
majd a Fonyód Média Kft. és a TOURINFORM Iroda 
is.

Az új Kulturális Központ helyet ad egy közel 
150 fős színházteremnek, a földszintjén és az első 
emeleten klub helyiségek és a könyvtár várja majd a 
látogatókat, míg a tetőtérben irodák és egy konferencia 

terem kapott teret.
Az épület teljesen akadálymen-

tesített, korszerű épületgépészeti 
berendezésekkel ellátott. Kiépítet-
tek egy komplex tűzjelző berende-
zést is, de a környezetet tudatos-
ság jegyében figyeltek arra, hogy 
energetikailag is korszerű legyen 
az épület.  

dött az intézmény. Hidvégi József elmondta, minden 
olyan fejlesztés, ami a gyermekek, az oktatás érdeké-
ben történik, megtérülő, és a legjobb befektetésnek 
számít. Móring József Attila a megvalósuló labor 
térségben betöltött szerepét tartotta fontosnak, mivel 
számos más település diákjainak is lehetőséget bizto-
sít az ismeretek megszerzésére, színvonalas környe-
zetben.

A szalagátvágást követően a meghívott vendégek 
betekintést nyerhettek a különböző szakok - kémia, 
fizika, biológia és földrajz- labor kísérleteibe, melye-
ket az egyes csoportok és szaktanáraik mutattak be.

A laborhelyiségek kialakítása után sok más eszköz 
és készülék mellett pl. spektrofotométerrel és a ké-
miai kísérletezés biztonságát fokozó elszívófülkével 
is gazdagodik majd az iskola. A tananyagfejlesztés 
keretében a tanulói munkafüzet mellett egy szakta-
nári segédlet is készül, amely a Nemzeti Alaptanterv 
„Ember a természetben”, valamint a „Földünk-kör-
nyezetünk” műveltségi területeihez igazított kísérleti 
és demonstrációs referencialistát és azok tételes, ki-
dolgozott kísérletleírását tartalmazza majd.

A projektről bővebb információkat a labor.fonyod.
hu című honlap nyújt.

Megkötötték a kivitelezői szerződést
Döntés született a Dél-Balatoni Szennyvízelveze-

tés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati 
Társulás, Somogytúri agglomerációjának kivitelezési 
munkálatairól.

A 3.186.397.431,- Ft. összköltségű projekt kivite-
lezői szerződésének aláírására egy sajtótájékoztató 
keretében, Látrányban került sor, ahol Móring Jó-
zsef Attila országgyűlési képviselő és Somogy me-
gye közgyűlésének alelnöke, Witzmann Mihály is 
üdvözölte a döntést. A kedvezményezett nevében a 
társulás elnöke, Hidvégi József és Pereszlényi Attila 
a Nemzeti Fejlesztési Programiroda ügyvezetője írta 
alá a kivitelező cégekkel kötött megállapodást. 

Két nyertes cég konzorciumi együttműködés ke-
retében 5 település csatornahálózatának fejlesztését 
és egy szennyvíztisztító telep építését kezdik meg. 
A Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. illetve a West 

Bau Hungária Kft. emberei várhatóan a nyáron kez-
dik el a munkát a kijelölt területeken. 

A projekt várható befejezése 2015. október. 31.     
szerkesztőség
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Megújul a Balaton Áruház
Új üzlethelyiségek és közösségi tér is lesz benne. 

LEADER pályázat keretében valósul meg a Balaton 
Áruház földszintjének és első emeletének felújítása, a 
támogatás összege 20.000.000 Ft. 

A Balaton Áruház épületének fő traktusa az 1960-as 
években épült, a 80’-as években lépcsőházat toldottak 
hozzá, majd 1998-ban egy árkád és üvegportál 
bővítés került a déli oldalára, de komolyabb felújítási 
munkálatokat eddig még nem végeztek rajta, így ez 
időszerűvé vált.

Megerősítik a tartószerkezeteket, új válaszfalak 
lesznek, felújítják a villamossági rendszert és a 
vizes blokkokat, nyílászáró csere lesz. Korlátokat is 
felszerelnek a lépcsőházban, és a szükséges helyeken.

A projekt keretében történő beruházás a Balaton 
Áruház földszintjét és első emeletét érinti. A 
földszinti részen plusz két üzlethelyiséget alakítanak 
ki a már meglévők mellé, de az első emeleten már 
nagyobb változtatások is megvalósulnak. A korábbi 
egy nagy üzlethelyiségből 8 kisebbet hoznak létre. 
A kialakításnál fontos szempont, hogy az üzletek 

és a közösségi tér jól megközelíthető legyen, így a 
lépcsőház mellett liftrendszer is a rendelkezésére áll 
majd az ide érkezők részére.

A közösségi teret az épület szívében alakítják 
ki, melyre az összes szintről rá lehet majd látni. 
A beruházás célja az, hogy a Balaton Áruház egy 
olyan közösségi hellyé váljon, mely messzemenőkig 
kielégíti az itt lakók igényeit, és olyan üzleteknek 
adjon helyet, melyek megkönnyítik a mindennapi 
életet.          szerkesztőség

Országgyűlési Választások - 2014
2014. április 6-án megtartották az országgyűlési 

választásokat. Az alábbiakban az Nemzeti Választási 
Iroda által publikált, 98,97%-os feldolgozottság alap-
ján összefoglaltuk az eredményeket!

Vasárnap este, 19 órakor  61,24% volt az országos 
részvételi adat.

Tájékoztató adatok az országos listás választás 
eredményéről.

Az országgyűlési képviselői helyek száma: 199

Somogy megye harmadik számú egyéni válasz-
tókerületében az átlagos részvétel 56,44%-os volt, 
99.18%-os feldolgozottság szerint.
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Szigorított intézkedések az illegális 
hulladéklerakókkal szemben!

Az önkor-
mányzat a helyi 
és a magasabb 
rendű jogszabá-
lyokat figyelem-
be véve - turisz-
tikailag fontos 
város lévén - ki-
emelt figyelmet 
kell, hogy fordít-
son az illegális 

hulladéklerakók kiszorítására, az illegális hulladék-
lerakásának szankcionálására, amely során a környe-
zetkárosító, például az elektronikai hulladék illegális 
lerakása esetén minimum 120.000.- Ft-tal, veszélyes 
hulladék lerakása esetén 480.000.- Ft-tal, de akár en-
nél jóval magasabb összeggel is bírságolható. A bír-

ság mértéke a jogsértés súlyától, számától, a lerakott 
hulladék összetételétől, környezetre gyakorolt hatásá-
tól (hűtőszekrény, akkumulátor… stb.) függően több-
szörösére növelhető! 

Tekintettel arra, hogy Fonyódon még a nyári szezon 
előtt szigorítjuk az ellenőrzéseket és következetesen 
súlyos bírságot alkalmazunk, kiemelten kérjük, hogy 
a komoly bírságok elkerülése érdekében a háztartási, 
vagy más hulladékoktól csak az arra kijelölt helyen és 
módon szabaduljanak meg.

Fonyód közterületeit, vagy más magánterületeket 
szennyezőkkel szemben méltányosságot – a város 
jogkövető polgárainak érdekeit szem előtt tartva - 
nem áll módunkban gyakorolni.

dr. Szalontai András
          jegyző                  

Az egyéni választókerületi 
(OEVK) eredmények szerint, So-
mogy 03. számú egyéni választó-
kerületében mandátumot Móring 
József Attila, a FIDESZ - KDNP 
jelöltje szerzett a voksok 47,66%-
át begyűjtve, ez szám szerint 17000 
szavazatot jelentett.

Fonyód szavazókörei:
03    001  Hunyadi J. u.3. (Gimnázium)  
03    002  Béke u.1. (Bacsák György SZKI)      
03    003  Fő u. 19. (Tűzoltó Szertár)                            
03    004  Vízmű u. 1. (Vízmű)

Az egyes számú szavazókörben 985 választópolgár-
ból 585-en éltek választási jogukkal, ez 59.39 %-os 
részvételi adatot jelentett. A kettes számú szavazókör-
ben 1054 választópolgárból 661-en éltek választási 
jogukkal, ez 62.71 %-os részvételi adatot jelentett. A 
hármas számú szavazókörben 1129 választópolgárból 
686-an éltek választási jogukkal, ez 60.76 %-os rész-
vételi adatot jelentett. A négyes számú szavazókörben 
1026  választópolgárokból 581-en éltek választási jo-
gukkal, ez 56.63 %-os részvételi adatot jelentett. Ösz-
szesen 105 átjelentkezést regisztráltak Fonyódon, eb-
ből 102-en szavaztak is városunkban, ez 97, 14%-os 
részvételi adatot jelentett. Voltak érvénytelen szava-
zatok is, összesen 35 darab a négy fonyódi körzetben, 
beleértve ebbe az egyéni választókerületi szavazást és 
az országos listás szavazást is.

A négy fonyódi szavazókör összesített eredményét 

tesszük közzé, a négy parlamentbe jutott párt helyi 
eredményeit bemutatva. Az egyéni képviselők szava-
zatszámait tartalmazza táblázatunk, a pártlistás sza-
vazásnál pedig a szavazatszám mellett százalékban 
is kifejeztük az eredményt. Fonyódon összesen 2494 
érvényes pártlistás voksot adtak le a választók.
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Március 15. 
Az 1848-49. évi magyar forradalom és szabadság-

harc emlékére rendezett ünnepségünk idén március 
14-én került megrendezésre, amely annyiban tért el 
a korábbiaktól, hogy ez alkalommal Fonyód várossá 
avatásának 25. évfordulóját is ünnepeltük.
A Himnusz közös eléneklését követően Hidvégi 
József  Fonyód Város Polgármestere, mondta el 
ünnepi beszédét. 

A NIKÉ Sportegyesület, elsősorban a birkózó 
szakosztály az elmúlt évben kiváló eredményeket 
ért el. Ennek is köszönhető, hogy a Magyar Birkózó 
Szövetség Fonyód városnak a birkózás városa 
kitüntető címet adományozta. Az elismerést dr. 
Hegedűs Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke, 
világ- és olimpiai bajnok birkózó, a 100. magyar 
olimpiai bajnoka adta át.

Ezt követően a hagyományokhoz híven átadásra 
kerültek a városi kitüntetések is. 

Fonyód vá-
ros posztu-
musz Fonyód 
P o l g á r a i é r t 
Díjat adomá-
nyozott Szer-
dahelyi Imre és 
Kelemen Ist-
ván gimnáziu-
mi tanároknak. 
M i n d k e t t e n 
nagymérték-
ben járultak 

hozzá a város és vonzáskörzete, a fonyódi járás kul-
turális, oktatási és anyagi életének megszervezéséhez 
és fellendítéséhez. Az 1961-ben létrejött gimnázium 
szervezeti felépítése, oktató munkájának kialakítása, 
a tanári kar összetételének meghatározása, az intéz-
mény tekintélyének megalapozása és népszerűsítése 
jórészt az ő nevükhöz is fűződik. 

Fonyód város Fonyód Polgáraiért Díjat adományo-
zott Mezei Istvánnak. Mezei István a gimnáziumot 

az első fonyódi év-
folyamon kezdte, s 
itt érettségizett 1965-
ben. Tanulmányait 
követően fonyódi já-
rási könyvtárban dol-
gozott. Az 1970-es 
évek végétől kapcso-
lódott be az újságírás-
ba. Leginkább publi-
cisztikákat, riporto-
kat, tudósításokat és 

portrékat írt. Legfontosabb írásai közé tartozik az az 
ötven portré, amelyet fonyódi emberekről írt. Versei, 
novellái ma leginkább egy internetes közösségi olda-
lon jelennek meg. 

Fonyód város Fonyód 
Polgáraiért Díjat ado-
mányozott a Fonyódi 
Ásványvíz Kft. részére. 
1964-ben kezdte meg mű-
ködését az első Fonyódi 
palackozóüzem. A folya-
matos minőségi termék 
előállításával a Fonyódi 
márka 1972-ben elnyerte 
a Kiváló Áruk Fóruma 
véd-jegy-címet. A korszak egyik legendás üdítői-
tala, a „Bambi” is a fonyódi céghez fűződik. Több-
műszakos munkarendben a munkavállalók száma 
meghaladja az 50 főt, melynek 60%-a Fonyód vá-
ros és vonzáskörzetének lakosai. A Fonyódi termé-
kek logójukban és címkéjükön viselik és hirdetik 
származásukat, eredetüket. Az idén  50 éves fonyó-
di márka, fél évszázada öregbíti Fonyód város hír-
nevét, helyi értéket teremt, innovatív márkaépíté-
sével felkelti a fiatalok érdeklődését, munkalehe-
tőséget, megélhetést biztosít a város lakosságának.

Fonyód város Fonyód 
Polgáraiért Díjat ado-
mányozott Varga István 
könyvtárosnak. Bár apai 
ágon felmenői 1841 óta 
éltek Fonyódon, a vá-
rossal csak 1995-ben 
került közelebbi kap-
csolatba. Azóta érdekli 
a település múltja.
folytatás a következő ol-
dalon!
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A fonyódi könyvtár vezetésére kiírt pályázatot 

1999 nyarán nyerte el, ennek köszönhetően 2000. 
január 1-től dolgozik itt. Törekvései folytán sikerült 
nyomtatásban megjelentetni az alábbi könyveket: A 
fonyódi öreg fűzfák..., Fonyód-fürdőtelep múltja ké-
pes levelező-lapokon, Adalékok a zsidóság fonyódi 
történetéhez, Szaplonczay Manó élete és munkássá-
ga írásai és egyéb dokumentumok tükrében, Fonyód 
Anno: Képek a régi Fonyódról, László Gábor 1896-
os fonyódi naplója, Fonyódi útikalauz : emlékhelyek, 
látnivalók Fonyódon, A fonyódi Várhegy.

Fonyód 25 évvel ezelőtt, 1989. március 1-én kapta 
meg a városi rangot. Akkoriban, a március 15-ig ün-
nepségen került átadásra az oklevél. 

Fonyód város fejlődése és gyarapodása érdekében 
az elmúlt 25 évben kifejtett áldozatos és eredményes 
tevékenysége elismeréseként és köszöneteként, meg-
becsülése és tisztelete jeléül kitüntetésben részesíti 
Bántó Zsuzsannát, a Mátyás Király Gimnázium igaz-
gatóját.

A fonyódi gimnázium-
ban 36 éve kezdte meg 
pedagógusi pályáját, az-
óta él Fonyódon. Az is-
kola fennállása óta ő a 
leghosszabb ideje, 19 éve 
hivatalban lévő igazga-
tó. 2006 és 2010 között 
Fonyód alpolgármestere-
ként képviselte a várost, 
amelynek nevelési-okta-
tási, kulturális irányvo-
nalának kialakításában 

jelenleg, mint a Humán Bizottság külsős tagja vesz 
részt.

Fonyód város fejlődése és 
gyarapodása érdekében az 
elmúlt 25 évben kifejtett ál-
dozatos és eredményes tevé-
kenysége elismeréseként és 
köszöneteként, megbecsülése 
és tisztelete jeléül kitüntetés-
ben részesíti Csutorás Lászlót, 
a Fonyód Városvédő és Szépí-
tő Egyesület örökös elnökét. 
1987-ig Budapest Főváros 
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézet budapesti és al-
sóbélatelepi nevelőotthonaiban tanított 42 évig, az 
utolsó négy évben intézetvezető volt. 1988-tól 2005-
ig a Podmaniczky-díjas Fonyód Városvédő és Szépí-
tő Egyesület elnöke volt. 1990–1994-ig Fonyód város 
alpolgármestere. Fonyódért végzett önzetlen munká-
jáért a városi elismerést 1994-ben kapta meg, 1999-

ben Somogy Polgáraiért Díjjal tüntették ki.
Fonyód város fej-

lődése és gyarapo-
dása érdekében az 
elmúlt 25 évben ki-
fejtett áldozatos és 
eredményes tevé-
kenysége elismeré-
seként és köszönete-
ként, megbecsülése 
és tisztelete jeléül 
kitüntetésben része-
síti dr. Metz Józse-
fet, az Egészségügyi 
Nonprofit Kft. igaz-

gatóját. 1977. április 1-től lett a fonyódi rendelőin-
tézet sebész szakorvosa. Két évnyi ténykedése után a 
rendelőintézet igazgatójának nevezték ki 1979. április 
1-jén. A rendelőintézetben szerkezeti átalakításokat 
kezdett: fűtéskorszerűsítést (gázüzemre helyezés), 
garázsokat építtetett, bővíttette a rendelőt. 1986-ban 
megszervezte a központi orvosi ügyeletet. 1998. ja-
nuár 1-el megalakult az Egészségügyi Kht. Dr. Metz 
József vezetésével. Eddigi munkásságáért megkapta 
a Somogy Polgáraiért díjat, a Magyar Köztársaság 
Ezüst Érdemkeresztjét, és a Fonyód Város Díszpol-
gára kitüntető címet.

A kitüntetések átadása végeztével a Palonai Magyar 
Bálint Általános Iskola negyedik osztályos diákjainak 
rendkívül színvonalas, ünnepi műsora következett.  

Az ünnepség végén a Szózatotot énekelte el a közön-
ség,  majd városunk 25. születésnapján, a Dísz téren 
egy óriási torta várta mindazokat, akik a közös ün-
nepséget választották. Hidvégi József polgármester úr 
szelte fel az ünnepi édességet, mindeközben a szintén 
évfordulós, idén 50 éves Fonyódi Ásványvíz Kft. leg-
újabb és legfinomabb termékeit kínálták a cég mun-
katársai.        szerkesztőség
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Á P R I L I S

Egy szellő felsikolt, apró üvegre lép 
s féllábon elszalad. 
Ó április, ó április, 

a nap se süt, nem bomlanak 
a folyton nedvesorrú kis rügyek se még 

a füttyös ég alatt.

Elhunyt Csutorás László
É l e t é n e k 

89. évében 
elhunyt Csu-
torás Laci 
bácsi, aki-
nek az élete 
elválasztha-
tatlan volt a 
Balatontól, 
Fonyódtól. 
M á r c i u s 
idusán, egy 
éjjel talán 
úgy döntött, 
hogy már 
annyi hasz-

nos dolgot tett hosszú és szép élete során, ráfér egy 
kis pihenés és átaludta magát az örökkévalóságba. 
Már gyengélkedett, betegeskedett, március 14-én, a 
városi ünnepségre sem tudott elmenni, ahol település 
várossá válásának 25. évfordulójára alapított jubileu-
mi elismerést sem vehette át. Végül otthonában nyúj-
tották át neki a díjat, másnap. 

Pakson született, egy éves korában került Fonyódra. 
Édesapja akkor kapott kántortanítói állást itt. Az elemi 
iskola után, a kaposvári gimnázium bejáró diákja lett, 
majd Pécsett szerzett kántortanítói oklevelet. Pár évig 
Pesten, majd Alsóbélatelepen, a Budapest Fővárosi 
Gyermek és Ifjúsági Intézetben tanított 1987-ig, a 
nyugdíjazásáig. Az utolsó négy évben az intézmény 
igazgatója volt. Munkásságáért arany és gyémánt 
diplomát kapott.

1948-ban nősült meg, három leánygyermekük 
született. Először a nevelőotthonban volt a lakásuk, 
majd édesapja szomszédságában, a Szent László 
utcában építettek házat. A szűkös anyagi körülmények 
és a pedagóguskölcsön arra kényszerítették, hogy 
a munkák zömét maga, illetve barátai, ismerősei 

segítségével végezze el, akkor még létezett a kaláka, 
a segítőkészség. 

Szerényen élt, türelemmel szemlélte a sorsot, 
de aktivitását igazolja, hogy sportolt, vitorlázott, 
röplabdázott, kertészkedett, barkácsolt, a kertmozi 
vezetője és gépésze volt, ő vezette a bélyegszakkört. 
A család, a kert, a ház mellett Fonyód és a Balaton volt 
a mindene. Az értékteremtés és a szépség szerelmese 
volt és igazi lokálpatrióta. A mérséklet, önmérséklet, 
türelem, a dolgok szüntelen mérlegelése, a humánum, 
a reális lehetőségek embere volt, a demokrata, a 
polgár.

1990-94 között Fonyód alpolgármestere, majd 
1998-tól 2005-ig a Fonyód Városvédő és Szépítő 
Egyesület elnöke volt. Ötleteivel, elképzeléseivel, 
történelmi ismereteivel a várost szolgálta. Lelkének, 
szellemének lenyomata ma már a város arculatához 
tartozik. Többek között nevéhez fűződik a Valkó kilátó, 
a Ripka kút, a Fácános rendbetétele, a Kettőskereszt 
állítása, a Zenepagoda, a fáklyás felvonulás ötlete, 
a két világháború fonyódi áldozatainak emlékműve, 
emléktáblák kihelyezése, a batyus és Anna bálok 
meghonosítása, a márványpadok kihelyezése, a 
Testvérvárosi park kialakítása, az Országzászló 
elkészítése, a márványpadok kihelyezése, a Fonyódi 
öreg fűzfák című könyv és helytörténeti füzetek 
kiadása. 

Emlékezzünk lassú, megfontolt mondataira, 
fegyelmezett stílusára, mérsékelt politikai nézeteire 
és hogy közéleti emberként is szerény, közvetlen, 
feddhetetlen ember tudott maradni. 

Kegyes volt hozzá a sors, az Isten, egy szép élet után 
békében távozott közülünk. Gyászolják: felesége, 
három leánya, öt unokája, három dédunokája, 
rokonok, barátok, ismerősök és mi mind. A város 
saját halottjának tekinti Csutorás Lászlót. 

Nyugodj békében Laci bácsi.
Mezei István



Fonyódi Hírmondó

11

Keszthelyen született, balatonfenyvesi ügyvezetője van az Alapszolgáltatási Központnak. Marcaliban járt 
iskolába, felsőfokú tanulmányait 2013 januárjában, Budapesten végezte, mester szakon. Már a gyakorlat 
során is a családsegítő vonalon tevékenykedett. Szélesebb körű ismereteket más területeken végzett önkéntes 
munkával szerzett. Először Balatonlellén dolgozott, majd 2013 júliusában került Balatonfenyvesre és Fonyódra. 

Bemutatjuk: Balázs Bernadett 

Hogyan került kapcsolatba a szociális ágazattal?
- Középiskolai tanulmányaim alatt hamar körvona-

lazódott humán beállítottságom, érzékenyen tudtam 
reagálni mások problémáira, érdekesnek tartottam a 
pszichológiai folyamatokat, így pályaválasztáskor az 
emberekkel foglalkozó tudományágak irányába for-
dultam. A szociális munka, mint szakma, ideális vá-
lasztás volt, mert lehetővé teszi, hogy az elméleti tu-
dás mellett kézzel fogható módon tudjak emberekkel 
foglalkozni.    
Hogyan lesz egy munkatársból vezető?

- Mivel itt dolgoztam, a szolgáltatások és a kollegák 
sem voltak ismeretlenek. 2014. február 10. óta va-
gyok ügyvezető. Sok biztatást kaptam már a pályázat 
során is a munkatársaimtól, ez sokat számított. Emiatt 
is döntöttem el, hogy megpróbálom, nagy kihívás volt 
ez számomra. Most is kollegaként tekintek a beosz-
tottakra, nem a hierarchia a lényeg. A vezetői felada-
tom inkább az, hogy irányt mutassak.
Mi változott az Ön kinevezésével?

- Az előző vezetővel nem sokat dolgoztam együtt. 
A korábbi célokat kevésbé ismerem, de az én szem-
léletem szerint ennek az intézménynek a fő feladata, 
hogy azoknak az embereknek a gondozását lássuk el, 
akik idősek, betegek, elhagyatottak, a társadalom pe-
rifériájára szorultak és az ő integrációjuk elősegítése 
az, amiért harcolni is fogok.
Mi kell ahhoz, hogy valaki jól végezze a munkáját 
ebben a szakmában?

- Magas fokú empátiára van szükség ebben a szak-
mában. Nem véletlenül lettem szociális munkás sem. 
Ez a munka hivatástudatot, emberszeretetet és szak-
maiságot kell, hogy jelentsen. Ezt nagyon fontosnak 
tartom, ahogy azt is, hogy a kollegák is képzett szak-

emberek legyenek. 
Hogyan fogadták a kinevezését a gondozottak?

- Számomra úgy tűnik, hogy a gondozottak örülnek 
a kinevezésemnek, egyfajta frissítés lehet számukra 
az, hogy egy fiatal vezeti az intézményt. Tele vagyok 
ötletekkel, lendületet szeretnék hozni a működésünk-
be. Minden nap fontos a személyes találkozás, illetve 
az, hogy próbáljuk a kéréseiknek megfelelően meg-
tenni minden tőlünk telhetőt. 
Melyek a közeljövő legfontosabb teendői?

- A Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Köz-
pont hosszú múltra visszatekintő intézmény. Felada-
tomnak tartom, hogy szolgáltatásainkat minél ma-
gasabb színvonalon tudjuk működtetni, azok körét 
szeretnénk bővíteni, valamint kapacitásunknak meg-
felelően minél több embernek felkínálni. E mellett tö-
rekedni fogok arra, hogy intézményünk által szerve-
zett programok keretében Fonyód és Balatonfenyves 
lakosságának élete minél jobban összefonódjon. A 
lehetőségeinket mérlegelve szeretnénk közös progra-
mokat szervezni, ahogy erre jó példa volt már a far-
sang idei lebonyolítása is.

szerkesztőség

Megszülettünk!
Gyermek neve: Imre Luca Anna

Született: 2014.03.19.
Anyja neve: Ilyés Beatrix

Apja neve: Imre János

Gyermek neve: Halasi Lilla Hajnalka 
Született: 2014.03.23.

Anyja neve: Topos Hajnalka
Apja neve: Halasi János

Gyermek neve: Fertői Fédra
Született: 2014.02.22.

Anyja neve: Fertői Katalin



2014. április

12

Programok április 11-től május 12-ig

Április 11. Péntek
Költészet napja

Helyszín: Múzeum, 16:00 óra

Helyszínek:

Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók Béla u. 3.); 
Városi Kulturális Központ és Könyvtár (Ady E. u. 21.); Mátyás Király Gimnázium (Hunyadi J. u. 3.)

Április 14. Hétfő
R. Kárpáti Péter beszélget Venczel Vera színművésznővel

Helyszín: Feng Shui Galéria 18:00 óra

Április 15. Kedd
Berzsenyi Társaság kiállítása: Irodalmi karikatúrák

Helyszín: Múzeum, 17:00 óra

Április 16. Szerda
Tavaszköszöntő koncert a zeneiskola tanárai és diákjai közreműködésével

Helyszín: Gimnázium aulája, 18:00 óra

Április 22. Kedd
Föld Napja

Helyszín: Múzeum, 16:00 óra

Április 25. Péntek
Gera Katalin szobrász és Csernák Máté képzőművész kiállítás megnyitója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Április 29. Kedd
Találkozás Balás Béla kaposvári megyéspüspökkel

Helyszín: Gimnázium aulája, 18:00 óra

Május 10. Szombat
Madarak és Fák Napja

Helyszín: Múzeum, 15:00 óra

Május 10-11. Szombat - Vasárnap
Országos Feng Shui és Ezoterikus Találkozó

Helyszín: Kulturális Központ, 10:00 óra

Május 12. Hétfő
R. Kárpáti Péter beszélget Nagy Tamás producerrel

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra
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Generál kivitelezés
Asztalos-ács munkák
Gipszkartonszerelés
Modern belsőépítészet

•

"Ha újat épít vagy régit újít..."

építőipari és faipari kivitelező

Kólya Arnold

06-70/540-9402

www.konyha-pergola.com

kolyaarnold@gmail.com

Katolikus miserend

csak első pénteken 18:30 óra
Plébániatemplom

szombat 18:30 óra Plébániatemplom  

vasárnap
   9:15 óra Szent István kápolna
 11:00 óra Plébánia templom
 18:30 óra Plébánia templom
Gyerekmisék: 
Szombaton az esti szentmisék, 
a kövekező napokon:
 május 10., június 14.   
  

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Ápr. 20.    9:30 óra
(úrvacsorás Istentisztelet)
Máj. 4.    9:30 óra
Máj. 18. 9:30 óra
(úrvacsorás Istentisztelet)

protestáns templomban
(József utca 21.)

Ápr. 23. 16:00 óra, házi bibliaóra                  
Ottóffy Attiláéknál, Fonyód, Dobó u. 2.
Máj. 8. Protestáns Kulturális Est
Fonyódi Múzeum, 18:00 óra.

Református
Istentiszteletek rendje

Ápr. 13.  11:00 óra
Ápr. 18.  16:00 óra
Ápr. 20.  11:00 óra
Ápr. 21.  11:00 óra
Ápr. 27.  11:00 óra
Máj. 4.  11:00 óra

protestáns templomban
(József utca 21.)

Minden számontartott és leendő 
testvérünket is szerettel hívjuk a 

fenti alkalmakra!
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Mint egy útszéli kereszt valahol a Kemenesalján, 
olyan magányos ez a kép. Itt-ott rozsda eszi, a talapzat 
is lepattogzott már, de még mindig állja az idő próbá-
ját. Ismerősek ezek a sokszor kéz nélküli, fej nélküli 
korpuszok, melyek még egy kézzel is úgy tudnak ka-
paszkodni a mindenségbe. Hasonlít Rám. Rám, aki 
egy kicsivel ki akarok emelkedni, magasabb akarok 
lenni, mint a többiek. Rám, aki egy centivel meg aka-
rom dönteni a világrekordot, egy lépést akarok tenni 
a Holdon és egy karnyújtásnyira tőled egyedül tudom 
magamat érezni... 

Az ember még a hegycsúcsot is megnagyobbítja, 

a hegy tetejére is csúcsot épít. Mert kell a 
mámor, a szédülés élménye, mint amikor 
fent állunk a dobogón, a katedrán, vagy a 
szószéken… és oly könnyű ott elveszteni a 
fejünket. Az anyanyelvünk –mint oly sok-
szor- ismét képies és sokat mondó. A ku-
darc szóban ott rejtőzik az „arc” szavunk. 
Az emberi történet ezekről az arcokról, a 
kudarcokról szól, amiképpen ez a kép is: 
nincs arca, nincs feje. Egyetemes emberi 
tapasztalatunk, hogy a kudarcot, nem le-
het megélni arctalanul. A kudarchoz hozzá 
tartozik a sírás, a tenyerekbe temetett arc, 
a mélyről feltörő kiáltás. A kudarccal el-
lentétben, a sikert viszont meg lehet élni 

arctalanul, a sikerben könnyebben elveszti az ember 
a fejét. Nézem a képet és a sikertől megrészegült, a 
csúcsokat meghódító emberből hiányzik valami, ami 
lényegi, az ismertetőjele: az arca, a feje, a tekintete. 
Rá kell döbbennem, hogy nem az a kudarc, hogy ha 
nem tudom megmászni az életem hegyeit, nem az a 
kudarc, ha nem tudok felállni a dobogóra, nem az a 
kudarc, ha csak egy kézzel tudok kapaszkodni. 

A kudarc az, amikor az ember „kép-telenné”, 
„arc-talanná” válik.     

Czöndör István

A fonyódi halászok
Naponként sétálok a Panoráma sétányon, hogy gyö-

nyörködhessem a balatoni látképben. Néha megpró-
bálom elképzelni, milyen lehetett, amikor még a halá-
szok csónakjai siklottak a vízen. Sajnos már csak múlt 
időben beszélhetek erről, mivel megszűnt ez a fog-
lalkozás itt, Fonyódon. Ked-
ves szomszédom, Magdi néni 
szóbeli és fényképes emléke-
iből valamelyest képet tudok 
alkotni az életükről. Szeretek 
elmerengeni a halászok képze-
letbeli képén, így testközelben 
érezhetem a Jézus életéről szó-
ló történetek több epizódját is. 
Jézus tanításának és gyógyítá-
sainak egyik fő színtere a Galileai tó környéke volt. 
Tanítványai közül többen is halászok voltak. 

Az egyik történet leírja, hogy Jézus egy halászha-
jóból tanította a parton összegyűlt sokaságot. Amikor 
végzett a tanítással, szólt az egyik halásznak, hogy 

evezzen beljebb és vessék ki a hálóikat halfogásra. 
Csoda történik, mert a korábbi sikertelen fogások 
után olyan sok halat fognak, hogy „a hálóik szakadoz-
ni kezdtek”. Ugyanez a történet megismétlődik Jézus 
feltámadása után is. A tanítványok hajóra szállnak, 

de nem fognak semmit sem. 
Kijövet egy „idegen” szólítja 
meg őket és azt mondja, hogy 
vessék ki a hálójukat a csónak 
másik oldalán. Ismét csoda 
történik: annyi hal van a háló-
ban, hogy ki sem tudják húzni 
a vízből. Ezek után ismerik fel 
Jézust, mert erre csak Ő képes. 
Amikor most a fonyódi halá-

szok képét képzelem magam elé, látom, hogy mindez 
itt és most is megtörténhetne. Mert Ő ma is él, vele 
közösségben lehet lenni és megkapni az Ő áldásait. 
Ez Húsvét, Jézus Krisztus halálból való feltámadásá-
nak az örömhíre.        Miklósi H. Koppány

Az első kudARCOK
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Alapszolgáltatási Központ
Egyik hónap in-

kább, a másik kevés-
bé eseménydús. Eb-
ben a hónapban nem 
volt ugyan annyi él-
mény, mégis kelleme-
sen, csendesen teltek 
a napok időseinkkel. 

Március 7-én, Nő-
nap alkalmából Pol-

gármester Úr kedves szavakkal, vidám verssel, vi-
rággal köszöntötte klubtagjainkat és az intézmény 
minden hölgy munkatársát. 

Prózában és dalokkal is, méltóan ünnepeltük kis kö-
zösségünkben 1848. március 15-e emlékét. 

Természetesen az aktuális, március havi névnapok 
megünneplése sem maradhatott el, jelképes ajándék-
kal köszöntöttük neve napját ünneplő tagunkat. 

Több hónapnyi, betegséggel telt időszak után, visz-

szatért közénk egy régi klubtagunk, aki nagyon várta 
már, hogy megszokott közösségében lehessen. 

Előkerültek a kinti padok, hogy a várva-várt ta-
vaszban gyönyörködhessünk, örülhessünk a kellemes 
napsütésnek. 

Kirándulásra, előadásra készülünk, melyeket a kö-
zeljövőben szeretnénk megvalósítani.

Balázs Bernadett

A víz világnapját ünnepeltük
Idén második alka-

lommal rendezték meg 
az Uniós Fejlesztések 
Nyílt Napja országos 
rendezvénysorozatot, 
melynek célja, hogy a 
lakosság megismerje, és 
megtekinthesse az euró-
pai uniós támogatásból 
megvalósult fejlesztések 
közül a legeredetibbeket. 
A legjobbak között meg-
tekinthető volt a fonyódi 

Széplátó is, az ide érkező látogatók izgalmas progra-
mokon vehettek részt. A rendezvényt Farkas Gábor 
alpolgármester nyitotta meg. 

A több helyszínen zajló események különböző kor-
csoportokat céloztak meg, hogy igazi családi nappá 
nőhesse ki magát a rendezvény.

A kilátóhoz 10 állomásos kalandtúra vezette fel a 
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola tanulóit. Az 

egyes állomásokon a tanulók ügyességét, kitartását, 
gyorsaságát, és tájékozottságát pontozták. 

Az alsós évfolyamokat a 
palánkvárban várta középko-
ri játszóház és hadi bemutató 
a Csillag Rendje Középkori 
Hagyományőrző Egyesü-
let közreműködésével. Töb-
bek között kipróbálhatták a 
gólyalábazást, beöltözhettek 
könnyűvértes lovagnak, és 
tőrpárbajt vívhattak egymás-
sal és egy interaktív harci be-

mutatót is láthattak.
A Fonyódi Ásványvíz Kft. A Víz Világnapja kap-

csán gyárlátogatással várta az érdeklődőket.
Délután az óvodásoknak és a bölcsődéseknek volt 

hirdetve kézműves foglalkozás a kilátónál, de az erős 
szél miatt ezt az óvodában tartották meg végül, de a 
kicsik így is nagyon élvezték a papírhajtogatást, raj-
zolást, gyurmázást.     (szerkesztőség)
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2014.03.22-én került megrendezésre a Víz 
Világnapjával összekötött, nyílt nap a kilátónál 
elnevezésű, egész napos, minden gyermek korosztályt 
megszólító, városi családi programsorozat.

Az iskolások mellett a kisebb korosztály számára 
is, eredetileg a kilátó tövében került volna ez 
megrendezésre, de a nem várt nagy szél miatt az 
óvoda aulájában és az udvaron lett végül megtartva. 
Óvodás és bölcsődés gyerekek közösen ünnepelték 
ezt a napot. Az óvó nénik és a kisgyermeknevelők 
színes programokkal várták az érdeklődőket. 
Voltak különböző kézműves foglalkozások, ahol a 
Víz Világnapjával kapcsolatos csodaszép munkák 
készültek, amiket az apró művészek haza is vihettek 
magukkal. Elismerésül mindenkinek járt egy Balaton 
szelet. Az óvoda aulája immár hetedik éve ad 
otthont az ez alkalomból készült kiállításnak, ahol a 
téma ugyancsak a víz, az alkotók pedig a gyerekek. 
Idén akváriumokban elhelyezett élő halakkal, a 
környezetvédelemmel kapcsolatos felhívásokkal is 
kiegészült a dekoráció. A gyerekek élvezettel figyelték 

a Balatonban honos és a díszhalakat egyaránt. Az 
udvaron a kisgyermeknevelők felügyeletével birtokba 
lehetett venni a kinti játékokat is. Volt csillám tetoválás 
is, ami nagy népszerűségnek örvendett.

A jó és vidám hangulatú délutánon felnőttek és 
gyerekek is jól érezték magukat.

 
Balogh Erika

A Palonai Magyar Bálint Általános Iskola fenn-
tartója, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
egységes felvételi eljárást hirdetett meg a 2014. szep-
tember elsején iskolába lépő gyermekek számára. A 
beíratás 2013. április 28-30. között 8.00- 18.00 óráig 
lesz a Palonai Magyar Bálint Általános Iskola igazga-
tó-helyettesi irodájában.

A hivatalos felhívás a helyben szokásos módon, 
Fonyód Város Honlapján, az iskola hivatalos honlap-
ján (miujsag-fonyodialtisk.hu), a Polgármesteri Hiva-
tal Hirdetőtábláján és a Fonyódi Óvoda és Bölcsődé-
ben is közzétételre kerül.

Tájékoztatom a tisztelt szülőket, hogy az intéz-

ményben a tanulók első osztálytól tanulhatnak idegen 
nyelvet, amely a szülő választása szerint lehet angol 
vagy német.  Ezen túl, tanórán kívüli keretben meg-
valósítandó nyelvi fakultációt is választhatnak, amely 
keretében heti rendszerességgel, délutáni játékos fog-
lalkozás keretében is gyakorolhatják a választott ide-
gen nyelvet. Beiratkozáskor kérem jelezzék, hogy a 
felkínált lehetőségek közül melyikkel kívánnak élni.

Szeretettel várjuk iskolánkba lakóhelyüktől függet-
lenül az érdeklődőket.

Továbbá tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a tavaszi 
szünet idén: 2014. április 17-től 27-ig tart.

Makkos Csaba Igazgató 

Bölcsődei hírek

Beiskolázási információk

FELHÍVÁS
az általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra 
az alábbi időpontokban kerül sor: 2014. április 28 - 30. (hétfő, kedd, szerda) 8.00 órától 18.00 óráig.

Tanköteles, azaz 2008. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni (A Palonai Magyar 

Bálint Általános Iskola, Fonyód, Fő utca 8. beiskolázási körzete: Fonyód város közigazgatási területe.)
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát) és az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni. A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, 
elutasítás esetén Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerületének igazgatója hivatott a 
felülbírálati kérelmet elbírálni.    Farkasné Szabó Ildikó, Tankerületi Igazgató
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A mentősök köszönik a támogatást!

Testvérvárosi kapcsolat keretén belül lépett fel Ér-
sekújváron a művészeti iskola rézfúvós együttese és 
gitárduója. A kamarazene fesztiválra az érsekújvá-
ri zeneiskola hívta meg növendékeinket, akiket már 
több itthoni rendezvényen is hallott a testvérvárosi 
delegáció. A rangos városi zenei eseményen a helyi 
iskola több kamarazene csoportja szerepelt, többek 
között vonószenekar, harmonika, fuvola, furulya, gi-
tár együttes, és kórus is. A 42.000 lakosú város 1.000 
fős zeneiskolájában azonban évekkel ezelőtt meg-
szűnt a rézfúvós oktatás. A meghívás nem titkolt célja 
az is volt, hogy megismertessék, megszerettessék a 
rézfúvós hangzást, és újra elindulhasson a rézfúvós 
tanszak. Az egy fő kivételével mára már gimnazisták-
ból álló együttes nagy sikert aratott Kiss Alfonz tanár 
úr vezetésével.  Fél órás műsorukban rendkívül vál-
tozatos repertoárt mutattak be, melyet többször a kö-

zönség ütemes tapsa kísért. Bár a gitárduót is vissza-
tapsolták, de a pálmát az est folyamán a rézfúvósok 
vitték el, ami azért is nagy érdem, mert Érsekújváron 
a zeneoktatás rendkívül magas színvonalon, nagy tár-
sadalmi támogatottság mellett folyik.

A vendéglátók szeretetét, figyelmességét élveztük a 
két napos program alatt, ahol megtekinthettük a város 
nevezetességeit, és tapasztalatcserére is sor kerülhe-
tett a helyi kollegákkal. Büszkék vagyunk növendé-
keinkre, akik nemcsak hangszeres játékukkal, hanem 
udvarias, tisztelettudó magatartásukkal is öregbítet-
ték Fonyód hírnevét. Köszönjük Hídvégi József pol-
gármester úr támogatását, aki a találkozó létrejöttét 
segítette. Reméljük, a meghívást viszonozni tudjuk, 
hogy ez a szép kapcsolat a jövőben is fennmaradjon! 

Kissné Poprádi Enikő

Az idei Kolbásztöltő Fesztivál második napján jó-
tékonysági kolbásztöltést és borárverést  szerveztek a 
Fonyódi Mentőalapítványnak, melyen napjaink ismert 
médiaszereplői, sportolói kolbászt töltöttek, majd a 
kolbászokat aukcióra bocsátották! Történt mindez 
azért, hogy olyan korszerű mentéstechnikai eszközö-
ket tudjunk megvásárolni, amelyeket már az Európai 
Unió több országában használnak. Ezek az eszközök 
nagyon hatékony segítséget nyújtanak az újraélesz-
téseknél, illetve a váladékkal szennyezett sérültek 
ellátásánál, valamint a kivérzett, shockban szenvedő 
betegek vénabiztosításánál, ezáltal könnyebbé teszik 
a gyógyszerek bejuttatását. Az LSU Laerdal motoros 
váladékszívó, és a digitális vénakereső klinikailag is 
elismert. Mindkét mentőautót fel tudtuk szerelni di-
gitális vénakeresővel, illetve a 24 órában szolgálatot 
teljesítő autónkat LSU Laerdal motoros váladékszí-

vóval, mely eszközök megvásárlása megtörtént! Ez-
által Fonyód és környéke lakosságának, támogatóink 
közbenjárásával ismét tudtunk egy olyan lehetőséget 
biztosítani, hogy az uniós feltételekkel megegyező 
mentőellátásban részesüljenek, illetve nagyobb gyó-
gyulási esélyekkel indulnak, ha már megtörtént a baj. 
A szervezőknek, és nagylelkű támogatóinknak, ado-
mányozóknak ezúton is köszönjük, a magunk, és a 
jövőben ellátandó betegeink nevében!
Fonyódi mentőállomás, és a Fonyódi Mentőalapít-
vány kollektívája

Vendégszereplés Érsekújváron
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Az ecetről a többségnek elsőre a savanyúságok 
tartósítása jut eszébe, pedig sokoldalúsága miatt igen 
nagyra becsülte már az ókori világ is.

Kiváló tisztítószer, ételízesítő, és megfelelően 
kiegészítheti házi patikánkat. Költségkímélő, 
hiszen rengeteg felesleges kemikáliától szabadítjuk 
háztartásunkat, és ezzel is kímélhetjük környezetünket. 

Maradjunk még egy picit a mosásnál, hiszen komoly 
költséget tesz ki a havi mosószer, vízlágyító és öblítő 
szer megvásárlása. Mosódióval és mosószódával 
mosok már kb. két éve és bizony öblítő szer helyett 
ecetet használok. Sokan félnek tőle, hogy ecetes 
marad a ruha, pedig nem! Ha pedig valakinek 
hiányozna az illat, arra is van megoldás, méghozzá 
mosóparfüm formájában. Kiegészítő hatásként pedig 
kiválóan élénkíti a színeket. 

Az ecet további sokoldalúsága:
…mint gyógyszer
Torokgyulladás kezelésére például egy teáskanál 

almaecet és egy teáskanál méz keverékét ajánlott, 
hurutoldó, fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő hatása 
miatt. Az ecet azonban külső felhasználásra is 
ajánlott, például nagyon magas láz esetén vizes zoknit 
kell ecettel átitatni, majd a beteg lábára húzni, és pár 
percig rajtahagyni. Ha pedig már a lábnál tartunk, az 
ecet hatékony szer a lábgomba ellen.

…mint szagtalanító
Legyen szó a cigaretta, a fokhagyma, a hal és egyéb 

intenzív szagokról, a szagos helyiségbe egy csészényi 
ecetet kell elhelyezni, az pár óra leforgása alatt 
közömbösíti a kellemetlen illatanyagokat. 

…mint szőnyegtisztító
Szőnyegtisztításkor is kiváló háztartási tisztító az 

ecetes víz, ami nemcsak a makacs foltokat távolítja 

el, de az atkák ellen is hatékony és a szőnyeg színét 
is felfrissíti.

...mint univerzális tisztítószer
Minden, amit ecetes vízzel törlünk át, higiénikusan 

tiszta lesz, elsősorban az élelmiszerekkel érintkező 
területeket érdemes inkább ecettel, semmint 
méregdrága kemikáliákkal tisztítani. Ecetes vízzel 
érdemes tisztítani a hűtőszekrényt, a mosogatógépet, 
és valamennyi háztartási berendezést – az ecet nemcsak 
csírátlanít, de a makacs, zsíros szennyeződéseket 
is eltávolítja, és foltokat sem hagy maga után – 
ez utóbbi tulajdonságáért szeretik üvegfelületek 
(ablakok, akváriumok, tükrök, szemüvegek, kristály) 
tisztításakor bevetni. 

…mint vízkőoldó és penészölő
A gőzvasaló, a vízforraló, a kávéfőző, a mosógép 

belső tisztítását és vízkőtelenítését is nyugodtan rá 
lehet bízni az ecetre. Ehhez nem kell egyebet tenni, 
mint ecetes üresjáratban majd tiszta vízzel is elindítani 
a gépeket. 
(forrás: antalvali.com)             NB

Örömmel vettük, hogy az általunk ki-
írt rajzpályázatra ennyi kisgyermek ké-
szített szebbnél szebb rajzokat.  Össze-
sen kilencvenkilenc rajz érkezett.

Nagyon sokan megálltak gyönyörköd-
ni az alkotásokban. Volt, aki többször 
is szavazott az általa legszebbnek vélt 
rajzra. 

Három korcsoportban értékeltük a 
rajzokat. A szavazatok összeszámlálása 
után egy óvodás, egy alsó és egy felső 
tagozatos diák kapott értékes ajándék-
csomagot. Egy osztály pedig különdíj-

ban részesült a közösen készített na-
gyon kreatív munkáért.

Mivel ilyen sikere volt ennek a pá-
lyázatnak a jövőben is szeretnénk még 
ilyen versenyt meghirdetni.          (x)

Tavaszváró rajzpályázat

Csak természetesen! - Az ecet
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LIONS hírek
Klubunk megtartotta a márciu-
si taggyűlését, amelyen nagyon 
fontos feladatunkat tárgyaltuk 

meg.
Mégpedig az elmúlt havi hí-

rekben már ismertetett szem-
szűrés elindítását. Tehát márci-

us 24. és 28. között kb. 128 első 
osztályos kisgyermek látás élességét 

nézik meg, és ha valami rendellenességet tapasztal a 
vizsgáló doktornő, akkor a megfelelő szakrendelés-
re irányítja a kisgyermeket. A szemszűrést karöltve a 
balatonlellei klubbal közösen végezzük - Gamás, Ba-

latonlelle, Karád, Látrány, Balatonfenyves, Szőlős-
györök, Lengyeltóti, Öreglak, Somogyvár - általános 
iskoláiban.

Reméljük, hogy kevés gyereket kell szakrendelésre 
küldeni. 

A következő terveink között egy őszi szűrés is sze-
repel, melyen a felnőtt lakosságot is szívesen meg-
néznénk, amennyiben igény lenne rá.

Utólag pedig nagyon szeretnénk megköszönni min-
denkinek a segítségét, aki a sikeres szűréshez munká-
jával hozzájárult. 

Fábián Lászlóné

Máltai hírek
2014. március 24-én, 

délután három órakor 
gyűltünk össze a Plébá-
nián, ahol több mint egy 
éves tevékenyég után hi-
vatalosan is megalakít-
hattuk a Szeretetszolgálat 

helyi önkéntes csoportját. 
Az alakuló ülést megtisztel-

t e jelenlétével a Szeretetszolgálat 
Dél-Dunántúli régiójának vezető-

sége: ifj. Csonka Pál mb. régióvezető és Dusa Ágnes 
régiótitkár. 23 fő jelenlétében megválasztottuk egy-
hangú szavazással: Soltész Berta Máltai Önkéntes 
Csoportvezetőt, Somoskövi Katalin vezető helyettest, 
és Neumajer Zoltán atyát lelki vezetőnek. 

Egyhangúan elfogadtuk az elmúlt év beszámoló-
ját, és a következő év terveit. 
A Máltai Szeretetszolgálat ön-
kéntesei mára már rendszeres 
kapcsolatban állnak Fonyód és 
környéke leginkább rászoruló 
családjaival, akiket a különféle 
adományokon kívül tanácsadás-
sal, egyszerűbb ügyintézéssel is 
tudunk segíteni. Ezen kívül a 
város szociális és oktatási in-
tézményeivel is egymást segítő 
munkakapcsolatban állunk.

Helyi szervezetünk az Ön-
kormányzattól iroda helyiséget 
bérel, illetve használatba ve-
hettünk egy épületet, amelyben 
az adományokat tároljuk. Ru-

ha-adományokkal ma már rendszerint gyorsan és ha-
tékonyan tudjuk segíteni a rászorulókat, de általában 
tartós élelmiszerrel is tudunk segíteni a bajban. Kará-
csony táján, az „Adni öröm!” tartós élelmiszer-gyűjtő 
akciónak köszönhetően több mint száz családnak tud-
tunk élelmiszercsomagot vinni, míg a Katolikus Egy-
ház most zajló, nagyböjti élelmiszergyűjtő akciójában 
is részt veszünk, az adományokat a Máltai önkénte-
sek fogják eljuttatni a rászorulókhoz. 

Köszönjük azok segítségét, akik eddig támogatták 
a működésünket és szeretnénk ösztönözni mindenkit, 
aki ötletet vagy segítséget tud adni, hogy bátran ke-
ressen fel minket, a +36-30/740-9389 ügyeleti szá-
mon elérhetők vagyunk.

Mások szegénysége mellett nem mehetünk el kö-
zömbösen, ebben mindenképpen megerősített ez az 
egy év bennünket.             Sebestyén Zoltán
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Élet a Várhegy alján
Március 24-én, a Ba-

laton kollégiumban volt 
Németh Ernő legújabb, 

Fonyód történelmét feldolgozó könyvének, helytör-
téneti munkájának bemutatója, a Fonyódi Kulturális 
Intézmények szervezésében. A szerző bevezetőjében 
elmondta, hogy 2000-ben jelent meg az első műve. 
Azóta a kibomló, egymáshoz kapcsolódó témakörök: 
az általános iskola, a gimnázium, a járási tanács, a 
szakmunkásképző története, a különös történetek, a 
népszokások új könyvek megírására késztették.

Németh Ernő 1952-től él Fonyódon, akkor tíz pe-
dagógus, egy pap, egy orvos és egy mérnök volt 
még csak itt. A háború előtt egyházi és közigazgatási 
szempontból Szőlősgyörökhöz, majd Lengyeltótihoz 
tartozott a település. Ez mind megnehezíti a helytör-
ténész anyakönyvi, levéltári kutatásait és szinte nyo-
mozói munkát igényel. Két új, magánkiadású könyve 
már nyomdára vár.

Majd kitért most megjelent kötet bemutatására, 
mely sajátos szempontból közelíti meg Fonyód múlt-
jának elmúlt évszázadát. Emlékek, emlékezések tár-
házának nevezte könyvét, melyet legendák, anekdo-
ták, mítoszok szőnek át. Emberek mesélnek benne, 
emberekről, már elfelejtett eseményekről. Pár téma-
kört megemlített, és részleteket olvasott fel a könyv-

ből. Hallhattunk a 1929- és nagy orkánról, a garabon-
ciásról, Bogdán Laci bácsi vízirendőr élményeiről, a 
tragikus halálesetekről és azok sajátos statisztikájáról. 
Munkájának külön fejezete egy 1906-os kegyetlen és 
rejtélyes gyilkosság, melynek rekonstruálása és do-
kumentálása szinte oknyomozói képességeket, szí-
vósságot igényelt a szerzőtől. Mint mondta a helyi 
történések elválaszthatatlanok a kortól, a történelmi 
háttértől. A könyvében még fejezetet szánt a ragad-
ványneveknek, a második világháború helyi vonatko-
zásainak, a fonyódi halászat száz éves történetének is. 

A nagy érdeklődésnek örvendő könyvbemutató vé-
gén dedikált példányokat lehetett venni a szerzőnél.   
         Mezei István

A szűzanya köténykéjébe estem

Pécsi Ildikó galériabeli szereplése az elmúlt évek 
messzemenőkig legjobb estje volt. Egy letűntnek, el-
feledettnek hitt arc mutatta meg színeit, erejét, önma-
gát, mindezt nem akárhogyan.  

Pécsi Ildikó a hetedik ikszen túl is egyéniség, olyan 
karakter, akit vagy nagyon szeretnek vagy nagyon 
nem. Teljes mértékben uralta a teret, érzelmileg le-
fegyverezve a közönséget, nem is tudott volna más-

képp tenni. A sorok közt ülve lényéből, történeteiből 
kiviláglott a fiatalkor kacérsága a jelenkor tempera-
mentuma, dívasága, nőiessége.

Verselt, szavalt, énekelt, mesét mondott, de úgy 
ahogy csak Ő tud. 

Az élet nagyon sokszor nem kímélte, sok borzalmas 
pillanata volt, de a bajt, a negatív történéseket min-
dig pozitívra tudta fordítani, dalaihoz, gondolataihoz 
azokból merített. A dalai a megélt élet hangján szól-
tak, benne a hosszan hurcolt emlékekkel, fájdalmak-
kal, örömökkel. 

Pécsi Ildikó sokat foglalkoztatott film és tévés szí-
nésznő volt, rendezőként is jelentős sikereket ért el. 
Évtizedek óta a Máriabesenyő-Gödöllő város művé-
szeti életének meghatározó személyisége. 

Pécsi Ildikó fiatalkori fotóit nézegetve arra gondol-
tam, hogy sok férfi álma lehetett, most azon ámultam 
el, hogy a különleges látásmódja a védjegye.  Az a 
fajta élet megközelítés jellemzi, amely tetszhet, de 
megérteni csak kevesen tudnak.

Köszönjük az élményt!   Mellory
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ELŐADÁSOK
Május 10. 

10.00  Megnyitó, köszöntő
           R. Kárpáti Péter: versmondás
10.30  Szilvásy Judit „Lakásunk feng shuija a LÓ 
évébenl”
11.00  R. Kárpáti Péter „Halálközeli élmények” 
filmvetítés
11.45  dr. Taraczközi István „Eszi nem eszi, nem 
kap mást”
12.30 – 13.30  EBÉDSZÜNET
13.30  Miskó József „Joghurt, a természetes 
egészség alfája és omegája”
14.00  dr. Eöry Ajándok „Élj 100 évet 
egészségesen” 
15.00  Sándor Péter „Előnyök Háza, mert ez jár 
nekünk”
15.30  KÁVÉSZÜNET
15.45  Sághy Enikő „Hazatalálás”
16.15  Fazakas Emese „Egészség nano-
technológiával”
16.45  Paulinyi Tamás és R. Kárpáti Péter „Élet az 
élet után”    (filmvetítés)
18.30  ZENÉS EST

ELŐADÁSOK
Május 11.

09.00  Martinkó Márta „Asztrológia a 
mindennapjainkban”
09.30  Papp Gyöngyi „Illóolajok a házipatikában” 
10.00  Bíró Tamás „Energia ékszerek hatása”
10.30  Antal Magdolna „tianDe a mennyei csoda”    
11.00  Bakó Csilla  „Felszabadul a lélek, 
meggyógyul a test”
11.30  dr. Nemes Katalin „A kortalanság és fiatalság 
titka”
12.00  Pokorádi Ildikó  „Feng shui a kertben”
12.30 – 13.30  EBÉDSZÜNET
13.30  Völcsei Judit „Szepes Mária, miért fontos az 
önismeret?”
14.00  Molnár Éva „Segítség a gyógyításban és 
megelőzésben” (BIOQUANT)
14.30  Ölbei Emília „Fogjuk meg és vigyétek” 
avagy az egységben az erő!?”
15.00  dr. Fauszt Terézia „Gyógyítsunk másképpen 
a feng shui elvek alapján”
15.30  Farkas Éva „Mosolyogj Magyarország”
16.00  Kövi Szabolcs koncert

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

XI. Országos Feng Shui és Ezoterikus Találkozó
A rendezvény részletes programja a fonyódi Városi Kulturális Központban

A program és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk!
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A legszebb konyhakertek
A Fonyódi Kertbarátok Egyesülete meghirdeti a 

helyi „legszebb konyhakertek” című versenyt a Ma-
gyarország legszebb konyhakerje elnevezésű, or-
szágos programhoz kapcsolódóan. A tavalyi nyertes 
Oláh Jánosné volt, aki ezzel megszerezte a jogot, 
hogy képviselje városunkat az országos versenyen is. 
Oláh Magdi ott is szép sikert ért el. 

Fontos, hogy a programhoz mindenki önként csat-
lakozzon, rendelkezzen saját tulajdonú, vagy meg-
művelésre átengedett, balkonnal, kerttel, udvarral, 
telekkel, földterülettel, ahol konyhakerti zöldségeket 
és gyümölcsöket termeszt.

A nevezési kategóriák szerint lehet: erkélyen kiala-
kított balkon, 10 - 50 m2-es mini, 50 m2 feletti nor-
mál, zöldséges zártkert, gyümölcsös zártkert, vegyes 
(zöldés és gyümölcs) zártkert, illetve akár közösségi 
kategória is, ami csoportok, szervezetek által megmű-
velt kertet jelent.

A jelentkezési határidő 2014. április 15-e, a jelent-
kezési lap kitöltésével és leadásával lehet nevezni. A 
jelentkezési lapokhoz hozzájutni és azokat leadni a 

Fonyódi Polgármesteri 
Hivatal portáján (Fő u. 
19.), a Fonyódi Turisz-
tikai Egyesület irodájá-
ban (Szent István u. 63.), 
vagy a Városi Könyvtár-
ban (Szent István u. 27.) 
van mód.

Elvárásként és egyben bírálati szempontként az 
alábbiakat fogalmazták meg a szervezők: Kertben 
minimum öt, erkélyen vagy balkonon öt edényben el-
helyezett, három különböző konyhakerti növényt kell 
termeszteni. Előnyt élvez a biomódszerek alkalmazá-
sa (komposztálás, esővíz használata) és a madárbarát 
szemlélet (odú, madáretető, itató). 

A kertek megtekintése két alkalommal valósul meg,  
2014. május 15. és 2014. augusztus 31. között, előze-
tes időpontegyeztetés alapján. Az eredményhirdetésre 
2014. novemberében kerül sor.

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő jelent-
kezését!          Rajczi Erika
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Unihoki

Március 19-én, szerdán este a budapesti Nem-
zeti Színházban járt egy fonyódi küldöttség, akik a 
NIKÉ SE vezetője, Balogh Vilmos által szervezett, 
Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója 
meghívása alkalmából szervezett színházlátogatáson 
vehettek részt. A látogatásra elkísérte a csapatot Kere-
kes Henrietta támogató, Hidvégi József, Fonyód Vá-
ros polgármestere és a Bacsák György Szakközépis-
kola igazgatója, Homor Judit is. A Fonyódon tanuló 
kárpátaljai és néhány kollégista diákból álló csoport 
az előadás előtt a Nemzeti Színház épületével és a 
teátrum történetével ismerkedhetett meg, majd Petőfi 
Sándor János vitézének színpadi változatát tekintette 
meg.

Az előadást követően Vidnyánszky Attila, a darab 
rendezője és a János vitéz több szereplője közönség-
találkozóra várta a küldöttséget. A közvetlen hangula-
tú, kötetlen beszélgetés során Balogh Vilmos, a NIKÉ 
SE elnöke az egyesület ajándékát nyújtotta át a társu-
lat tagjainak, s megköszönte a meleg fogadtatást. Vid-
nyánszky Attila  - aki néhány színésszel együtt maga 
is kárpátaljai származású - kedves, ugyanakkor mély 
mondanivalóval bíró szavakat intézett a gyerekekhez, 
s gyökereik vállalására biztatta őket.

Hidvégi József polgármester szintén köszönetet 
mondott a látogatás létrejöttéért,  majd röviden be-

mutatta a várost, az egyesületet, és szólt a kárpátaljai 
tanulók fonyódi beilleszkedéséről is.

Feledhetetlen élményt jelentett minden részt-
vevő számára, hogy a beszélgetés után a kulisz-
szák mögé is betekinthettek: felmehettek a szín-
padra, megcsodálhatták az előadás kellékeit, s 
megismerhették a világszínvonalú technikai hátteret is. 
Valamennyi résztvevő nevében ezúton mondunk 
köszönetet Vidnyánszky Attila Igazgató Úrnak és a 
társulat valamennyi tagjának a szívmelengető ven-
déglátásért, a remek produkcióért és az életre szóló 
élményért! 

Bízunk benne, hogy lesz még alkalmunk hasonló 
alkalomból ellátogatni a Nemzeti Színházba!

szerkesztőség

A Nemzetiben jártunk 

Március 9-én újra pályára léptek a Fode IV. korcso-
port lányai.

A III. unihoki fordulót Budapesten, a Tamási Áron 
Gimnáziumban rendezték meg.  

A lányok sajnos hiányos létszámmal álltak pályára. 
Szerdahelyi Szonja és Pintér Rebeka más sport elfog-
laltságuk miatt nem tudtak részt venni a mérkőzése-
ken.

Az első meccset a Budapesti Phoenix csapattal ját-
szották. Az izgalmas játék első félidejében az ellenfél 
vezetett 4:1 re, de a „Fekete Roham”nevükhöz mél-
tóan fordítottak a meccs állásán és 6:5 re megverték 
a legerősebb lánycsapatot. A második győzelmet a 
Paksi lányok ellen aratták 11:8-ra. Még kettő forduló 
van vissza az U15-ös Unihoki bajnokságból. Április 
13.án Fonyódon a sportcsarnokban drukkolhatunk a 
csajoknak. Ezen a tornán már új palánkunkat is hasz-
nálni fogjuk, melynek beszerzésében támogatásukkal 
fontos szerepet töltöttek be Polgármester Úr és a kép-
viselőtestület tagjai, ezúton is köszönjük, hogy segít-
séget nyújtottak számunkra! 

A hazai rendezésű tornára várunk mindenkit sok 
szeretettel Ezeket a mérkőzéseket látni kell! 

Hajrá FODE! Hajrá „FEKETE ROHAM”!   
            Sonnenschein Krisztina
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Jó állapotú felnőtt heverők, fotelágy és kisméretű fotelek olcsón eladók.  
Tel.: 06-85/361-202

Eladó Magyar Nagy lexikon. 19 kötet Tel.: 06-20/586-5816

Egy 12 és egy 13 kötetes 1930-as, Dante kiadású Gárdonyi sorozat díszkötésben eladó.  
Tel.: 06-85/361-202

Bélatelepi szezonális, melegkonyhás büfébe munkatársakat keresek. 
Érd.: kkarsay@gmail.com, Tel.: 06-30-9698-662

Lauterbach páncéltőkés bécsi mechanikás, szép hangú pianínó eladó Fonyódon.  
Tel.: 06-30/944-4415

Fonyódon, a Sándor utcában családi ház sürgősen eladó, illetve társasházira cserélhető 
értékegyeztetéssel. Érd.: 2 óra után a 06-31/395-0080 telefonon.

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, vitrines hűtő (50.000,-Ft); érdeklődni: Tel.: 06-30/620-4334

Apróhirdetések
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Ez az 
Ön

 hirdetésének 
a helye!

Keressen 
Minket!

06-20/523-2203


