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Döntött a Képviselő - testület
A július 2-i rendkívüli ülés összefoglalója 

Fonyód Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásá-
ról szóló jelentést, az átruházott ha-
táskörben hozott döntésekről szóló 
beszámolót, valamint a két ülés között 
végzett tevékenységről szóló tájékoz-
tatót.

Napirendi pont szerint a képviselők 
tájékoztatást kaptak a polgármester 
által a veszélyhelyzet ideje alatt meg-
hozott döntésekről, amelyet a Képvise-
lő-testület elfogadott.

Fonyód Város Önkormányzat 2019. 
évi belső ellenőrzési tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadták, valamint 
a belső ellenőrzési vezető által készí-
tett 2019. évi belső ellenőrzési jelen-
tést is jóváhagyták.

A Fonyód Konyha Nonprofit Közhasz-
nú Kft. 2019. évi gazdálkodási tevékeny-
ségének beszámolóját, a Fonyód Média 
Nonprofit Kft 2019. évi gazdálkodási te-
vékenységének beszámolóját, a Fonyó-
di Városfejlesztési és Városüzemelteté-
si Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi 
gazdálkodási tevékenységének beszá-
molóját, illetve az Egészségügyi Non-
profit Kft Fonyód 2019. évi gazdálko-
dási tevékenységének beszámolóját is 
elfogadták. Fonyód Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete megállapította, 
hogy a cégek ügyvezetői a 2019. évben 
kifejtett ügyvezetői tevékenységüket 
törvényesen és a társaság érdekeinek 
elsődlegességét szem előtt tartva vé-

gezték, ezért a 2019. évben kifejtett 
ügyvezetési tevékenység megfelelősé-
gét igazoló felmentvényt adtak. 

Megalkották Fonyód Város Önkor-
mányzat 2019. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról szóló rendeletet. 

A testület az önkormányzat által 
nem alapfeladat ellátására nyújtott 
2019. évi támogatások elszámolásá-
ról szóló beszámolót elfogadta. Ebben 
az előterjesztésben a magánszemé-
lyeknek, társadalmi szervezeteknek, 
alapítványoknak 2019. évben nyújtott 
támogatások felhasználásáról és azok 
elszámolásáról volt szó.

Elfogadták Fonyód Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 
2020-2024 közötti időszakra szóló 
gazdasági programját.

Módosították a Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatá-
ról szóló önkormányzati rendeletét, 
amely 2020. szeptember 1-től lép 
hatályba. 

A Képviselő-testület a 239/2019 
(X.22.) számú határozatával Erdei Bar-
nabást alpolgármesternek választotta. 
Ezen ülés rendeletmódosításának 
elfogadásával a Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályza-
táról szóló önkormányzati rendelet 
alapján 2020. szeptember 1. napjá-
tól Erdei Barnabás főállású alpolgár-
mesterként látja el feladatát.

A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde 
2019/2020-as nevelési évben végzett 

szakmai munkájáról, valamint a szak-
mai program végrehajtásának értéke-
léséről is tárgyaltak az ülés keretében. 

A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde 
Alapító okiratát módosították a böl-
csődei intézményegység férőhely bő-
vítése okán. A Fecskepart Óvoda és 
Bölcsőde bölcsődei intézményegy-
ség tekintetében a felvehető maxi-
mális gyermeklétszámot 38 főben 
határozták meg és vállalták a bölcső-
dei férőhely bővítésével összefüggő 
többletkiadásokat.

Elfogadták a Fecskepart Óvoda és 
Bölcsőde 2020/2021-es nevelési évre 
vonatkozó munkatervét.

Fonyód Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2020-as nyári idegen-
forgalmi szezonra való felkészülésről 
szóló beszámolót is elfogadta.

Döntöttek arról is, hogy Fonyód vá-
ros közigazgatási területén térfigye-
lő kamerarendszer kiépítésére kerül 
sor. A Képviselő-testület elfogadta a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 
módosító javaslatát, mely szerint az 
eredeti határozatban foglaltak kerül-
jenek elfogadásra, azzal a módosítás-
sal, hogy a kamerarendszer központi 
egysége a Fonyódi Rendőrkapitányság 
helyett a Fonyódi Polgármesteri Hiva-
talban kerüljön kiépítésre. Az önkor-
mányzat a szerződés szerinti összeget 
a 2020. évi költségvetés fejlesztési tar-
talék keretének terhére biztosítja. Fo-
nyód Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2020. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjának csökken-
tésére pályázatot nyújtott be a Magyar 
Államkincstár felé. A testület megha-
talmazta a polgármestert az állami 
támogatás igénylésének benyújtására 
és a pályázattal kapcsolatos teendők 
lebonyolítására, a pályázathoz szüksé-
ges iratok aláírására.

A Képviselő - testület következő 
ülése 2020. szeptember 24-én, csü-
törtökön 14 órától lesz a városhá-
za nagytermében. A testületi ülések 
teljes anyaga megtekinthető a www.
fonyod.hu weboldalon.

	 	 									szerkesztőség
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Kék Hullám Zászló Strandminősítés - Fonyód
három strandja is elismerést kapott

A kialakult járványügyi készültség 
ellenére az idei Kék Hullám Zászló 
Strandminősítésen a több mint 100 
balatoni strandból 35 strand mérettet-
te meg magát. 

Június utolsó hetében került sor 
a helyszíni bejárásokra, amelyen kel-
lő magabiztossággal vettek részt a 
strandjaink üzemeltetői, hiszen a ta-
valyi strandfejlesztéseknek köszön-
hetően megszépült, komfortosabb 
vízparti területekkel vártuk a nyaral-
ni vágyó vendégeket és a minősítő 
szakembereket is. 

Az értékelésben a Balatoni Szö-
vetség vezetésével a Nők a Balato-
nért Egyesület, a Balatoni Turizmus 
Szövetség, a Balatoni Kör, a Balaton 
- felvidéki Nemzeti Park, valamint a 
Magyar Turisztikai Ügynökség munka-
társai működtek közre. 

A jelenlegi helyzetre való tekintettel 
a már meglévő szempontok mellett 
fontos volt a járvány elleni védekezés 
is, amelynek megítélésében a megyei 
tisztifőorvosok, a megyei kormányhiva-
talok Népegészségügyi Főosztályának 
képviselői segítettek szakértelmükkel.

Abban nem volt változás, hogy to-
vábbra is egytől öt csillagig jutalmazták 

Igazgatási szünet
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket és Partnereinket, 

hogy a Fonyódi Polgármesteri Hivatal
2020. augusztus 17. – 2020.

augusztus 23. között igazgatási
szünetet tart. Az igazgatási szünet ideje alatt az 

ügyfélfogadás teljes mértékben szünetel.
 

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

elérhetőségünkön tehetik meg.

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük.

   Nagy Brigitta 
   jegyző

a strandokat az ítészek, amely tükrözi 
a fürdőhely színvonalát. Természete-
sen a szempontok között szerepeltek 
a parkolási viszonyok, a vizesblokkok 
állapota, tisztasága, a strandok aka-
dálymentesítésének szintje, a környe-
zet állapota, a játszóterek minősége, 
árnyékoltsága, a sportolási lehetősé-
gek, a gyermekbarát szempontok, a 
strandi vendéglátóhelyek kínálata és 
az egyéb szolgáltatások is (mint pél-
dául a WIFI).

A minősítés tükrében a fonyódi stran-
dok az alábbi elismerésben részesültek:

Háromcsillagos minősítést kapott a 
Városi strand, amely egyike volt azok-
nak, amelyek 2019-ben megújultak tele-
pülésünkön.

Négycsillagos minősítést kapott 
a Bélatelepi strand,  mely nem is egy 
elismerésben részesült. Nagy megtisz-
teltetés ért minket, hiszen a Somogy 
Megyei Önkormányzat különdíját is a 
Bélatelepi strand kapta, erre méltán 
büszkék lehetünk mi, fonyódiak! 

Évek óta töretlen népszerűségnek ör-
vend a Panoráma strandunk, amelyet 
az idei évben is elismertek, négycsil-
lagos minősítést kapott! 

„Elégedett vagyok az eredménnyel! 

Fonyód elmondhatja magáról, hogy 
három strandja is Kék Hullám Zászló 
Strandminősítésben részesült, össze-
sen 11 csillagot érdemeltünk és még 
a megyei különdíjat is elhoztuk. Ez egy 
szép eredmény, ami azt mutatja, hogy a 
fejlesztéseinkkel jó úton járunk!” - nyug-
tázta az eredményt Hidvégi József, Fo-
nyód polgármestere. 

A Kék Hullám Zászlók azóta ki is 
kerültek az adott strandokra, hirdetve 
azok színvonalát!

Álláshirdetés
A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési

Nonprofit Közhasznú Kft. felvételt hirdet 1 fő

TAKARÍTÓI ÁLLÁS

betöltésére.

Bérezés:

Bruttó 210.600,- ft (napi 8 óra)

Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet:

06-85/560-287, 06-20/418-5266



4

2020. augusztus

Befutott az Árpád part
2019-ben, a szabadstrand fejlesz-

tések egyik legnagyobb horderejű 
beavatkozását az Árpád parton haj-
tották végre a kivitelezők, ahol egy 
1,25 km hosszú rekortán burkola-
tú futópályát alakítottak ki. Mivel a 
munkálatokra nyáron került sor, ez 
a terület és ez a beruházás kapta a 
legnagyobb figyelmet is. Sokan vol-
tak, akik már akkor örültek neki és 
azt mondták, megéri kivárni a munka 
gyümölcsét, de voltak persze fanyal-
gók is, a „hangosabbak”, akik nem 
átallottak napi szinten elégedetlen-
kedni, sőt, még a balliberális médiá-
nak is folyamatos témát szolgáltat-
tak az általuk készített felvételekkel. 

Az akkor megfogalmazott vádak kö-
zül, miszerint a pálya tájidegen lesz, a 
strand pedig kopár terület, egyik sem 
igazolódott be. Aki napjainkban pihen 
a legnagyobb fonyódligeti strandon, 
az láthatja a szépen kizöldült területet, 
a még növekvő és az idős fák vetette 
árnyékot, a megújult, modern játszóte-
reket és a kulturált vizesblokkokat. A 
strand ékessége lett a futópálya, ami 
nagyon is passzol a látképbe, az embe-
rek pedig kedvelik. A strandolók és fő-
leg a gyerekek biztonságosan használ-
hatják, még senki nem panaszkodott 
amiatt, hogy a burkolat túlforrósodott 
volna. A reggeli és az esti órákban a 
futni, mozogni vágyók előszeretettel 

és szívesen használják, így jól meg-
férnek egymás mellett azok, akik csak 
pihennének és azok, akik aktívabbak. 
A naplemente környékén pedig igazi 
családi korzó lett a sétány, ahonnan 
megannyi fénykép és videó készül a 
lélegzetelállító panorámáról, miköz-
ben a gyerekek a korszerű játszóterek 
bűvöletében időznek itt el. Ennél jobb 
reklámot el sem lehet képzelni. Azóta 
egy szomszéd település is létesített fu-
tópályát a legnagyobb strandján. 

A strand megújult arcát nap nap 
után mind többen fedezik fel és aki 
egyszer Fonyódligeten strandol, az 
biztosan visszatér még ide.

Ezért érdemes tehát türelemmel 
lenni akkor, ha valami készül, vagy 
megújul, mert amikor „virágzik”, akkor 
már senki nem sopánkodik az átme-
neti kellemetlenségek miatt.

Látogasson el az Árpád partra, 
akár csak sétálna, vagy pihenne itt, 
akár kihasználná a sportolási lehe-
tőségeket, hiszen egy igazi kincse ez 
városunknak.

   Gál Tamás
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Fonyód kártya elfogadó partnerek
• Fonyódi Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Nonprofit Kft.

8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17.
Kedvezmények az alapár %-ban:
- Fizetős strand – belépő 100 %
- Fizetős kilátó – belépő 100 %
- Kutyás fürdőhely – belépő 100% / 

fő ,  17:00 óra után 100% / eb 
- Városi strand vízi sporttelep vízi 

sporteszközök kölcsönzési óradíjak 
-50%

 
• Vincze Zsolt E.V. - Gyöngyhalász Ét-
terem

Vigadó tér
Kedvezmények az alapár %-ban:
- étel, ital fogyasztás - alapár 10 %
 

• Hidvégi Bence - HB Nicotiána Bt. 
(Dohánybolt)

Dísz tér
Kedvezmények az alapár %-ban:
- minden termékre 10.000 Ft. feletti 

vásárlás esetén – alapár 2 % ajándék
 

• Makkos Péter - Makkos Vendéglő
8640 Fonyód, Hunyadi utca 7.
Kedvezmények az alapár %-ban:
- étel, ital fogyasztás – alapár 10 %

• Huber & Huber 2008 Kft. (Cafe Móló 
Étterem)

Vigadó tér
Kedvezmények az alapár %-ban:
- étel, ital fogyasztás – alapár 10 %

• Pastapronto Kft. (Fapipa Étterem 
- Vigadó tér)

Kedvezmények az alapár %-ban:
- étel, ital fogyasztás – alapár 10 %

• Óh Zsolt e.v.
Dísz tér
Kedvezmények az alapár %-ban:
- 2.000 Ft vagy a feletti kulcsmásolás 

esetén – alapár 10 %,
- gravírozás – alapár 10 %
- bélyegzőkészítés (komplett) – alap-

ár 5 %
 

• Fonyód Média Nonprofit Kft.
 8640 Fonyód, Fő u. 19.
Kedvezmények az alapár %-ban:
- minden hirdetés árából magánsze-

mélyeknek – alapár 10 %

• Fonyód Konyha Nonprofit Kft.
8640 Fonyód, Hunyadi utca 3..
Kedvezmények az alapár %-ban:
Felnőtt étkező vendégek részére 

egész havi étkezés egy összegben való 
befizetése esetén (min. 20 adag) – 
alapár 5%

• Ivánszki Csaba e.v. - H2O Mobilmosó
8640 Fonyód, Fő út 132 – 134.
Kedvezmények az alapár %-ban:
- magasnyomású mosás, épület és 

homlokzat mosás  – alapár 10 %
- síremlék és műemlék tisztítása és 

impregnálása  – alapár 10 %
- kishajók, lakókocsik és mobilházak 

mosása  – alapár 10 %
- üvegfelületek, reklámfelületek és 

napelemek tisztítása  – alapár 5 %
- graffiti eltávolítás – alapár 5 %

• Balaton Áruház Kft - Padlás Bisztró
8640 Fonyód, Balaton Áruház 3. 

emelet
Kedvezmények az alapár %-ban:
- szolgáltatások  – alapár 10 %

• Tóth Margit  (Barbakán Kávézó)
Dísz tér
Kedvezmények az alapár %-ban:
- 3000 Ft-ot meghaladó fogyasztás  

– alapár 10 %

• Sipiczki Mihályné  E.v.
Fonyód, Vigadó tér

Kedvezmények az alapár %-ban:
- óriáskerék 1500 Ft alapár 30% ked-

vezménnyel 1000 Ft
- dodgem 1000 Ft alapár  50% ked-

vezménnyel 500 Ft
- szimulátor – alapár 50%

• Major Róbert (Carmen Cavea Kft.)
Általános Iskola szabadtéri színpad
Kedvezmények az alapár %-ban:
- színházi belépőjegy - alapár 20%

• Dr. Dömötör Dóra (Studio-D Hair 
Salon)

Balaton Áruház
Kedvezmények az alapár %-ban:
-  Mosás, vágás, szárítás csomag - 

alapár 5%
-  Hajfestés - alapár 8%

Megújult a járda
A Fő utcában a Fecskepart Óvoda 

és Bölcsőde előtti területen folyta-
tódott a járda felújítás, melynek kö-
szönthetően még biztonságosabb 
és kényelmesebb a közlekedés a 
legkisebbek és szüleik számára.

MEGHÍVÓ
Kedves Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy a 

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde, 
óvodai intézményegységében, 
2020.08.27-én csütörtökön 16 

órai kezdettel szülői értekezletet
tartunk, a leendő kiscsoportos 

gyermekek szülei részére.

Téma:
A nevelési év kezdése,

beszoktatás.

Szeretettel várjuk a kedves
Szülőket, megjelenésükre

feltétlen számítunk.

 Tisztelettel:
 Matuczáné Tuli Mária
 intézményvezető-helyettes
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Bővültek a vízisport lehetőségek Fonyódon
A Fonyód Városi szabadstrand 

mellett található, régi fonyódi vízi-
telep területén megvalósult, rész-
ben Európai Uniós, részben pedig 
önkormányzati beruházás részeként 
egy vadonatúj csónakház, illetve 
számos eszköz (kajakok, sárkány-
hajók, lapátok, SUP-ok, mentőmel-
lények, illetve GPS modulok és más 
kiegészítők) került átadásra tavaly 
nyáron. Az új kajak-kenu pont él-
ményszolgáltatásokat nyújt a bala-
toni városban. A Képviselő - testület 
idén júliusban hozott döntése kö-
vetkeztében a helyiek féláron evez-
hetnek a magyar tengeren, hiszen a 
Fonyód kártya tulajdonosok 50 szá-
zalék kedvezmény igénybevételével 
használhatják a kajak-kenu pont 
szolgáltatásait. Lehetőség van már 
kajak és kenu használata mellett a 

FIGYELEM! 
2020. augusztus 15. 6 óra és 

2020. augusztus 16. 20 óra közöt-
ti időszakban kerül megrendezésre 
a Balaton-átevezés nevű sportese-
mény. A nagyszabású rendezvény-
nek idén is a Kutyás fürdetőhely ad 
otthont.

A fürdetőhely a fent nevezett 
időszakban, körülbelül 5000 m2-
en lezárásra kerül.

Rossz idő esetén a verseny au-
gusztus 21. 6 órától augusztus 
22. 20 óráig vagy augusztus 28. 6 
órától augusztus 29. 20 óráig kerül 
megtartásra.

Az átevezés ideje alatt az érin-
tett partszakaszon fürdeni és hor-
gászni tilos!

  Megértésüket köszönjük!

közkedvelt SUP deszka igénybevéte-
lére is, mindez a balatoni piaci árak 
alatt elérhető bárki számára.

A Balaton vízi turizmusának komp-
lex fejlesztése című projekt kereté-
ben összesen 7 vízitúra megállóhely 
(Siófok, Zamárdi, Balatonszemes, Fo-
nyód, Keszthely, Révfülöp és Tihany) 
újult meg vissza nem térítendő euró-
pai uniós támogatásból.

A pályázati forrásból beszerzett 
korszerű túraeszközök használatával 
új szabadidős csoportok formálód-
hatnak és egyben lehetőség nyílik a 
térség természeti és kulturális kincse-
inek felfedezésére, megismerésére 
is. Fontos elv, hogy a megállóhelyek 
fejlesztésén keresztül a különböző 
jármódok (kerékpáros, kézi hajtású 
vízi eszköz, lovas, természetjárás) kö-
zötti kapcsolat is fejlődjön.

Kölcsönzési árak:
- Egyszemélyes kajak: 1 200,- Ft/óra
- Kétszemélyes kajak: 2 000,- Ft/óra
- Egyszemélyes SUP: 1 500,- Ft/óra
- Egyszemélyes surfski: 1 500,- Ft/óra
- Sárkányhajó (max 10 fő): 8 000,- Ft/óra

A bérlésre lehetőség van
augusztus 31-ig minden nap

09:00 órától - 19:00 óráig. 

A járványügyi készültség során 
sem enyhített a kormány a feszti-
válokat és a szórakoztatóipart leg-
inkább érintő kérdésben, így 500 fő 
alatti rendezvények megtartására 
van csak lehetőség. Ennek követ-
keztében, a már korábban lemondott 
Retro Balaton Fesztivál után kiderült, 
hogy idén a RockBalaton is elmarad. 
A szervezők az alábbi közleményt 
tették közzé július 18-án: 

„Kedves Barátaink, Rockerek!
Az utolsó utáni pillanatig szerveztünk, 

dolgoztunk, a tegnapi napon is egyeztet-
tünk a hatóságokkal, hogy a vírushelyzet 
miatt fennálló szabályok betartása és a 
várható enyhítések reménye mellett meg 

Elmarad a RockBalaton! 
tudjuk rendezni a RockBalaton Fesztivált. 
Jelenleg Magyarországon a vírushelyzet 
következtében a zeneipar haldoklik. Ez 
mindenkinek nagyon rossz. Rossz Nektek, 
a közönségnek, a zenekaroknak, a techni-
kusoknak, nekünk szervezőknek, a kiszol-
gáló személyzetnek, egyszóval mindenki-
nek, akik közreműködnek egy rendezvény 
megszervezésében, lebonyolításában. Egy 
ilyen rendezvény tervezése, szervezése 
nem néhány nap, közel egy éve szerveztük 
és nagyon vártuk már az idei fesztivált.

Az elmúlt napok bejelentései, korlá-
tozásai miatt sajnos nem látunk már re-
ményt, lehetőséget, hogy ésszerű felté-
telek mellett az eredeti formájában meg 
tudjuk tartani a RockBalatont.

A hivatalos közlemény tehát így szól: 
A RockBalaton Fesztivál 2020 eseménye 
- rajtunk kívülálló okok miatt – az idei év-
ben ELMARAD.”

A szervezők már a 2021-ben meg-
rendezendő RockBalatonon dolgoznak, 
mely várhatóan 2021. augusztus 12-től 
15-ig lesz megtartva.

A környékbeli országokból továbbra 
is aggasztó hírek érkeznek a koronaví-
rus világjárvány terjedéséről, ezért bár a 
hazai helyzet egyelőre jónak mondható, 
vélhetően az augusztusi rendezvények 
tekintetében sem várható enyhítés, így 
fesztiválokra nem, csak kisebb hord-
erejű, limitált létszámmal szervezhető 
eseményekre lehet számítani.
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Elkészült a szabadtéri sportpark a Kossuth erdőben

Gyalogátkelőhelyek és járdák épülnek a jövőben

Kültéri fitnesz eszközök kerültek 
telepítésre a Palonai Magyar Bálint Ál-
talános Iskolával szemben, a Kossuth 
erdőben. A műszaki átadás - átvétellel 
immáron hivatalosan is Fonyód Város 
Önkormányzatának üzemeltetésébe 
került a közel 90 m2 alapterületű, fedett 
létesítmény. 

Az elmúlt évek sportos törekvése-
inek sorába jól illeszkedik ez a most 
megvalósult terv. A közelmúltban 
gazdagodott településünk sportcélú 
objektumokkal, úgy mint a szabad-
téri kondipark a Panoráma strandon, 
teqball asztalok, vagy az Árpád parti 
rekortán borítású futópálya.

„Az elmúlt években kezdtük el a sport-
célú fejlesztéseinket, melynek keretében 
tavaly megvalósítottuk az Árpád parton 
a rekortán futósávot, amiről azt gondol-
juk, hogy egy nagyon jó döntés volt, hi-
szen nagyon népszerű. De ide sorolható 
a Panoráma strand strandfoci pályája, a 
szabadtéri kondipark, a teqball asztalok, 
illetve a lábtenisz élet a Városi stran-
don.” - összegzett a műszaki átadás 
után Erdei Barnabás, alpolgármester. 

A „C” típusú sportpark kültéri fit-
neszeszközei a következők: bordásfal, 

Helyszíni bejárást és egyeztetést 
tartottak, amelynek témája új gyalog-
átkelőhelyek és az azok megközelítését 
szolgáló járdák kialakítása volt. 

A városközpontban, az Ady Endre 
utcában két új gyalogátkelőhely létesí-
tése is felmerült, hiszen a közelmúltban 
megnyitott, a Művelődési Központtal 
szemben lévő ingyenes parkolót egyre 
többen használják, illetve így könnyebb 
és biztonságosabb lesz a buszpályaud-
var és a vasútállomás megközelítése is. 

Fonyódligeten a Debreceni és az Ár-
pád utcánál merült fel igény arra, hogy 
új gyalogátkelőhelyeket alakítsanak ki. 
Ezeknek különösen a főszezonban van 
jelentőségük, amikor nagyobb közúti 
forgalom mellett is sokan kelnek át 
a 70-es számú főúton az Árpád parti 
szabadstrandra, az úttól délre eső in-
gatlanokból.

A Niklai utcánál már van gyalogos 

lépegetők, egyenes húzódzkodó, fekvő-
támasz elemek, kombinált húzódzkodó, 
haspad és hátpad, oszlopok között dup-
la multifunkciós tréner, vízszintes hul-
lám, alacsony húzódzkodó - tolódzkodó.

Az ütközőfelület anyaga biztonsá-
gos gumilap. A felhasználókat egy 
helyszínen kifüggesztett használati 
útmutató segíti. A fedésnek köszön-
hetően sem az erős napsütés, sem 
a csapadék nem hiúsíthatja meg az 
edzeni vágyók terveit. 

A legkülönbözőbb nehézségi fokú 
mozgások kivitelezésére ad lehetősé-
get a sportpark. Általános képesség-
fejlesztésre és egyensúly-érzék fejlesz-
tésére, has- és hátizom erősítő, láberő 
fokozó gyakorlatok végrehajtására, a 
különböző testtájak izomcsoportjainak 
megmozgatására alkalmas a létesít-
mény. Akár 10 fő köredzéses rendszerű 
foglalkozását is meg lehet itt tartani. 
Minden korosztály számára kikapcso-
lódást nyújtanak a különböző eszközö-
kön végezhető gyakorlatsorok.

„Szerdán a Kossuth erdőben egy sza-
badidős parkot adtunk át, a Nemzeti 
Szabadidős - Egészség Sportpark Prog-
ram keretein belül. Ez egy 100%-ban tá-

mogatott program. Nyolc kondicionáló 
eszköz került ide, gyakorlatilag a test 
minden izomcsoportját tudják erősíteni 
az ide látogatók.” - nyilatkozta Erdei Bar-
nabás. 

A kivitelezés célja a rekreációs indít-
tatású szabadidősport népszerűsítése, 
a fonyódiak és az itt aktívan pihenő 
vendégek edzettségi állapotának javí-
tása volt.  

„Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy 
minden korosztálynak legyen mozgási 
lehetősége, ezért építünk játszótereket 
is a kisebbek számára. A környékbeli-
eknek jó hír, hogy a most átadott sport-
parkhoz közel, a sétányon ki fogunk 
alakítani egy új játszóteret is!” – zárta 
gondolatait az alpolgármester. 

átkelő, azonban a 70-es főúttól a vasút 
irányába szükség lenne járdára, hiszen 
a nyáron itt is nagy forgalom van az 
utcában és a gyalogosoknak komforto-
sabb, biztonságosabb közlekedést kell 
biztosítani.

Tervezők, a műszaki ellenőr, a KPM és 
a helyi rendőrség képviselőivel az önkor-
mányzat munkatársai, valamint Hidvégi 
József polgármester járták be az említett 
területeket. A Magyar 
Államvasutakkal még 
szükséges egyeztetések 
és engedélyeztetések 
hátra vannak, azonban 
az önkormányzat tervei 
közt szerepel, hogy a 
jövő évi költségvetés-
be már betervezzék a 
gyalogátkelőhelyek és a 
járda megvalósításának 
költségét.

A Niklai utca kapcsán a júliusi kép-
viselő - testületi ülésen eldőlt, hogy 
nem telepítenek forgalom lassító fek-
vő rendőröket az utca déli szakaszára, 
mivel az a testület véleménye szerint 
a lakó - pihenő övezetben, a megfelelő 
sebességkorlátozás mellett indokolat-
lan. A megoldást a sebességkorlátozás 
fegyelmezettebb betartása jelenti az 
érintett szakaszon.
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A Városüzemeltetés munkálatai

A házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés

Helytörténeti kiállítás nyílt Fonyódon

A nyári hónapokban kiemelt figyel-
met fordítunk az üzemeltetési felada-
taink közé tartozó területek megfelelő 
működésének folyamatos biztosításá-
ra. Ebbe a körbe tartozik többek között 
Fonyód területének folyamatos tisztán 
tartása, közterületek, sétányok, gereb-
lyézése, seprése, a hulladék, levél ösz-

A PELSO-KOM Nonprofit Kft. tájé-
koztatja önöket a házhozmenő sze-
lektív hulladékgyűjtésről.

Aki a VEGYES CSOMAGOLÁSI HUL-
LADÉK gyűjtéséhez nem rendelkezik 
sárga színű gyűjtőedénnyel, ill. a gyűj-
tőedény méretét meghaladó mennyi-
ségű szelektív hulladéka keletkezik, 
bármilyen átlátszó, kereskedelmi for-
galomban megvásárolható zsákban is 
kihelyezhető, a zsákokat mennyiségi 
korlát nélkül elszállítjuk.

A sárga színű, feliratos zsákból 
járatnaponként 1 db-ot biztosítunk 
(cserezsák).

A szelektív hulladék térfogata 

Bár a Fonyódi Múzeum zárva tart, 
nem szeretnénk a látogatóinkat mu-
zeális élmények nélkül hagyni. Így egy 
folyamatosan frissülő helytörténeti 
anyagot tekinthetnek meg a Fonyódi 
Művelődési Központban. 

szeszedése és elszállítása.
A csapadékvíz elvezetőket meg-

tisztítottuk a Várhegy-, Hóvirág-, és a 
Schneider doktor utcában. Természe-
tesen a strandokról az összegyűjtött 
uszadékokat rendszeresen elszállítjuk. 
A Sándortelepi Panoráma strand vizes 
játszótereit – a szárazföldit és a vízit is 
- mi üzemeltetjük. A Bélatelepi strandon 
ugyancsak mi felügyeljük a vízi élmény-
parkot. 

Az intézményeknél mindig felme-
rülnek karbantartási feladatok, ezeket 
is munkatársaink látják el. Továbbra is 
helyezünk ki új utcanév táblákat, amely 
rendszeres és folyamatos teendőink 
közé tartozik. A közterületi virágágyá-

sokba beültetett egynyári virágokat 
és az új ültetésű fákat öntözzük, külö-
nösen nagy jelentősége van ennek az 
egyre fokozódó hőségben. A fűnyírás 
és sövényvágás szintén állandó munka 
a közterületeken. Az elmúlt időszakban 
többször is okozott problémát az erős 
szél, ami után a letört ágakat össze-
gyűjtöttük, a kidőlt fákat pedig kivágtuk. 

Igazi nyári tömeg van már a piacon, 
ennek a frekventált területnek a folya-
matos tisztán tartása, a piac WC fel-
ügyelete, a piac parkoló működtetése 
kiemelt tevékenységeink közé tartozik.

  Kristóf Györgyné
  ügyvezető igazgató

jelentősen csökkenthető a PET pa-
lackok összepréselésével, „laposra 
taposásával”, illetve a kartondobo-
zok ívre hajtogatásával. A felhasz-
nált műanyag zsák szintén hulla-
dékká válik, emiatt javasolják az 
egyszeri költséggel járó, sárga 
színű vagy fedelű merev falú, zárt 
gyűjtőedény használatát, ami ke-
reskedelmi forgalomban, illetve a 
PELSO-KOM ügyfélszolgálatán is 
megvásárolható.

Az ÜVEGHULLADÉK-ot bármilyen 
átlátszó, kereskedelmi forgalomban 
megvásárolható zsákban vagy nyi-
tott kartondobozban is kihelyezhetik 

mennyiségi korlát nélkül. A zöld színű, 
feliratos zsákból járatnaponként 1 db-
ot biztosít (cserezsák) a cég.

Az Önkormányzatnál sárga vagy 
zöld színű feliratos zsák nem vehe-
tő át!

    PELSO-KOM Nonprofit Kft.

A kiállítás a fonyódi múlt idén év-
fordulós eseményeire épül, amely 
alapján betekintést nyerhetünk a 35 
éve megjelent „Fonyód története” 
monográfiába, annak eredeti borítá-
sában, mellékelve egy korabeli újság-
cikkel. Idén nyáron 150 évvel ezelőtt 
született Pozsonyban, dr. Bacsák 
György alsóbélatelepi villatulajdonos, 
polihisztor, akinek életéről és mun-
kásságáról szintén megemlékezünk 
a kiállításban. Továbbá a nyáron van 
még az évfordulója a könyvtárunknak, 
a Székesfővárosi árvaháznak, a Sirály 
Szállónak és más eseményeknek is.  

Ezért a  kiállítás ezen részét havi szin-
ten megújítjuk, bemutatva így a többi 
évfordulós eseményeket is egészen 
az év végéig. 

A kiállításban megismerkedhetnek 
még a 103-as vasúti őrház történe-
tével is, ahol régi fényképmásolatok 
mellett egy kis makettben is megcso-
dálhatják az épületet, találkozhatnak 
régi fonyódi kitüntetésekkel, illetve 
Ripka Ferenc, bélatelepi villatulajdo-
nos, 1925-1932 között Budapest fő-
polgármesterének bronz reliefjével, 
melyet Matzon Frigyes szobrászmű-
vész készített. 
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Teltházas július, versenyrendezős augusztus

Be Massive Horizon
- rendezvény a
Városi strandon

2019-ben elindult egy sorozat, ami 
az ország legkülönlegesebb pontjait 
mutatja be madártávlatból és mind-
ezt úgy teszi, hogy élő „videó stream” 
koncertet is hallhat az érdeklődő, mi-
közben gyönyörködik a felvételekben. 
A cél az, hogy kimozduljanak a fiata-
lok. A szervezők motiválni szeretnék 
őket, hogy felfedezzék Magyarország 
gyönyörű helyszíneit.

A Horizon sorozat keretében két fő 
irányt különböztetünk meg:

· Horizon zenei előadás: Ez azt je-
lenti, hogy csak felvétel készül, tehát 
nincsen közönség csak a technikai 
stáb és az előadóművész vesz részt. 
Az előadás online kerül közvetítésre.

· Horizon esemény: Tényleges ren-
dezvény különleges helyszínen.

Korlátozott számban részt vehet az 
eseményen a közönség. 

Fellépők (2020.08.07. 17 órától):
Metha 

Robert Makai
Blas 

Dubecticut
theLucky23

Táboraink maximális kihasználtság-
gal, nagylétszámú turnusokkal töltöt-
ték meg júliusunkat. A gyerekek szinte 
minden korosztályban, kezdőktől a 
haladókig az ország számos pontjáról 
érkeztek, érkeznek hozzánk a fonyódi 
Vízisport Központba. Az első turnus-
sal párhuzamosan Balatonfüreden 
zajló RS Feva Európa Kupa - Magyar 
bajnokság kihívásainak versenyzőink 
maximálisan megfeleltek! 

Nagyon büszkék vagyunk a verse-
nyen induló Bakonyi Blanka, Vörös 
Kiara és Horváth Barnabás, Szankula 
Ágnes hajóflottáink versenyzőire, va-
lamint a felkészítő munkát végző ifjú, 
tehetséges kollégáinkra Deák Balázs-

ra és Kocsis Gergő Boldizsárra! Végül, 
de nem utolsó sorban köszönjük a segí-
tőknek, szülőknek és barátoknak az ön-
zetlen közreműködést, melyet a július 
eleji négy napos tihanyi versenyhétvége 
során tanúsítottak.  

A nyári időszakban, táboraink le-
bonyolítása után, a délutáni órákban 
készülnek versenyzőink RS Feva – ők 
napközben oktatói munkát folytatnak tá-
borunkban - és az egyre bővülő flottával 
büszkélkedő O’pen Skiff hajóosztálya-
inkban. Minden versenyzőnk erejükön 
felül teljesítve készülnek az verse-
nyekre, ez alkalommal a legközelebbi 
és a VAGABUND Vitorlás Sportegyesü-
letnek is legfontosabb szereplésükre, 

a 2020. augusztus 14-18. között meg-
rendezésre kerülő O’pen Skiff magyar 
bajnokságra, melyet egyesületünk Fo-
nyódon, a Vízisport Központban közel 
20 hajóegység részvételével rendez 
meg idén. 

  VAGABUND Vitorlás
  Sportegyesület
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Péchy Erzsi villa

Múzeumkert

Városi strand

Művelődési Központ

Művelődési Központ

Művelődési Központ

Művelődési Központ

Kutyás fürdetőhely

Nagyboldogasszony
Plébániatemplom

FONYÓDI
PROGRAMOK

Augusztus 1-től Szeptember 15-ig

Időpont Program Helyszín
Augusztus 2. vasárnap 

17 óra

Augusztus 8. szombat
19 óra 

Augusztus 13. csütörtök 
18.30 óra

Augusztus 16. vasárnap 
9 óra 

Augusztus 20. csütörtök 
11 óra 

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Helyszínek:
Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.); Kutyás fürdetőhely; Nagyboldogasszony Plébániatemplom (Templom u. 9.); 
Péchy Erzsi villa (Fonyódi Alkotóház parkja, Bartók Béla u. 62.);
Városi Művelődési Központ (Ady Endre u. 17.); Városi strand

Augusztus 7. péntek
17 óra

Augusztus 9. vasárnap 
18 óra

Augusztus 14-16. péntek 
- vasárnap 19 óra 

Augusztus 20. csütörtök 
9.30 óra 

Tálos Ágota - kiállítás és művészeti piknik

Sebestyén Tímea és Stáry Kata Tükröződés című térspecifikus 
performance táncelőadása

János vitéz c. előadás, jegyár: 100 Ft/fő

Balaton átevezés (esőnapok: augusztus 22. és 29.)

Ünnepi szentmise

Be Massive Horizon Fonyód x open-air party (belépődíjas)
részletek a 9. oldalon

Mazsola és Tádé bábelőadás, jegyár: 1500 Ft/fő

I. Fonyódi Zenei Napok
részletek a 9. oldalon

Polgárrá fogadás
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Péchy Erzsi villa

Városi strand

Művelődési Központ

Művelődési Központ
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www.fonyod.hu

Katolikus miserend
Plébániatemplom: kedd és péntek 18:30 

óra, vasárnap 11 és 18:30 óra. 
Szent István kápolna: Nincs szentmise! 

Fonyódliget, Nagyboldogasszony
kápolna: vasárnap: 9:15 óra

Alsóbélatelep, Szent Anna kápolna: 
szombat: 18:30 óra

Aktuális miserend és a járványügyi ké-
szültségből fakadó szabályok részletei:

http://fonyodpl.x3.hu/miserend.html

Kövessük a templomi segítkezők útmu-
tatásait, kérjük a szabályok betartását!

Továbbra is vigyázzunk egymásra!

NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI
KATOLIKUS PLÉBÁNIA

8640 Fonyód, Templom u 2.
E-mail: fonyodpl@gmail.com

Web: www.fonyodpl.x3.hu

Evangélikus gyülekezeti 
alkalmak 

• augusztus 2. vasárnap 9:30 úrvacsorás 
istentisztelet

• augusztus 16. vasárnap 9:30 istentisz-
telet

• szeptember 6. vasárnap 9:30 úrvacso-
rás istentisztelet
                   
a protestáns templomban (József u. 21.)

                                                                                                     
Nyáron a házi bibliaórák és a múzeumi 

kulturális estek szünetelnek.

Erős vár a mi Istenünk!

Református Istentiszteletek
rendje

Minden vasárnap délelőtt 11 órakor 
református istentisztelet. 

Hívunk és várunk szeretettel mindenkit, 
aki református istentiszteleti alkalmat 

keres Fonyódon.
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Képzési kínálat a BACSÁKBAN:

A Siófoki SzC Bacsák György Technikum és Szakképző Iskola a következő képzésekre várja még a jelentkezőket a 
2020/2021-es tanévre, szeptemberi kezdéssel:

ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐKNEK 2 éves képzés (nappali vagy esti tagozat) 
 • pénzügyi-számviteli ügyintéző
 • közművelődési munkatárs

SZAKMAI BIZONYÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐKNEK 2 éves képzés
 • kőműves (esti tagozat)
 • villanyszerelő (esti tagozat)
 • szociális ápoló és gondozó (esti tagozat)
 • érettségi megszerzésére irányuló képzés (nappali tagozat)

8 OSZTÁLYT VÉGZETTEK RÉSZÉRE 3 éves képzés (nappali tagozat)
 • ács
 • kőműves
 • lakatos  

Nappali képzéseinkre a 25. életévüket BE NEM TÖLTÖTTEK jelentkezhetnek!
Jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról (www.bacsak.hu).

A képzésekkel kapcsolatban érdeklődni lehet a 85/361-510-es telefonszámon,
vagy az iskola@liveedu.bacsak.hu e-mail címen!

KÉPZÉSEINK INGYENESEK!

 
Számítástechnika-Irodatechnika 

Számítógépek és notebookok 
Számítástechnikai kiegészítők 
Nyomtatók, tonerek, patronok 

 

SZERVIZ 
 

Online számlázásra asztali  
számítógépek, 

Intel i3 processzor, 4 Gb  
memória, Windows 10 Home 

39.900.- Forinttól  
 
 

Balatonlelle,  Kossuth Lajos u.24. 
E-mail: info@tnelektronika.hu        85/450-200 
Részletek az üzletben. 
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A Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak júliusi eseményei
„Ölelő partok ívein, feszül 

a tágas, tiszta tó” írta Fo-
dor András a Balaton című 
versében. Igaz, nekünk a 
legszebb hely a Balaton, de 
a kényszerű bezártság után 
örültünk, hogy ha maszkban 
is, de vonatra, buszra ülhet-
tünk. Csömörre utaztunk, ahol Domb-
rádi Lászlóné „Örökségünk” című állan-
dó kiállítását néztük meg.  A néprajzi 
magángyűjteményben megcsodáltuk 
a főként családi ereklyékből álló hely-
történeti díszítőművészetet és népvise-
letet őrző hímzett terítőket, csipkéket, 
fej- és vállkendőket, ruhákat, kerámia-
tárgyakat, valamint a régi használati 
tárgyakat. Ezt követően a Gloria Victis 
ikeremlékműnél emlékeztünk  az 1956-
os forradalom és szabadságharc,  vala-
mint a kommunizmus áldozataira. A kör 
alakú kőburkolat köré épített íves „vi-
lágfalon” négy kontinens elcsúsztatott 
térképrajzolata, rajta ólomrozetták mu-
tatják az érintett területeken a pusztítás 
mértékét. A fal tetején lévő keresztek az 

áldozatok emléke előtt tisz-
telegnek, míg a szabályta-
lan drótháló a haláltáborok, 
börtönök embertelenségét  
idézi. 

Balatonszárszón egy kü-
lönleges utca, a Vers Utca 
ünnepélyes átadóján ismer-

kedtünk a magyar költészet különböző 
korokban, különböző stílusban született 

alkotásaival. A Vers Utca Balatonszár-
szó fontos és érdekes helyszíneit  köti 
össze öt verses megállóhellyel, ame-
lyek olvasni-, hallgatnivalót kínálnak a 
magyar költészet nagyjaitól és a még 
kevéssé ismert, de érdekes alkotóitól. 

Aki teheti, látogasson el  Csömörre 
és Balatonszárszóra, mert felejthetet-
len élményben lesz része!

      Németh Julianna 

Fontos információk a közterületek szabályszerű használatáról! 
A közterület használatának alapvető 

szabályait önkormányzati rendelet ha-
tározza meg Fonyód Város közigazga-
tási területén.

Az önkormányzat tulajdonában álló 
közterület-használat és a helyi közút 
nem közlekedési célú igénybevételé-
nek szabályairól szóló rendelet területi 
hatálya alá tartozó közterületet a ren-
deltetésétől eltérően, a jogszabályban 
előírt engedéllyel, hozzájárulással 
vagy megállapodás alapján, az abban 
meghatározott módon és mértékben 
szabad használni. 

Fontos, hogy a részletekről érdek-
lődjön a Polgármesteri Hivatalban, 
hiszen a közelmúltban közigazgatási 
bírságot kapott egy, a Fonyód közpon-
ti területén munkát engedély nélkül 
végző cég.

Akkor hogyan járhatunk el szabályo-
san?

Tulajdonosi; közútkezelői hozzá-
járulás, bontási engedély, közterület 
használatba vételének kérelmezésé-
nek menete:

1. Közműszolgáltatások bekötésé-

nek az egyik feltétele az önkormány-
zat által történő jóváhagyása, ehhez a 
kérelmező/kivitelező benyújtja tulaj-
donosi hozzájárulás és a közútkezelői 
hozzájárulás iránti kérelmét hivata-
lunk felé.

2. Ha szükséges bontás, akkor a ké-
relmező, amennyiben megkapja a tu-
lajdonosi és a közútkezelői hozzájáru-
lást, kérelmezheti a bontási engedélyt 
melyhez a helyi közút nem közlekedés 
célú igénybevétel formanyomtatványt 
szükséges kitölteni (www.fonyod.
hu), melynek illetéke 3000 Ft. Fontos, 
hogy az engedély kérelmet legalább 
30 nappal a bontást megelőzően kell 
megkérni.

3. Az engedélyek birtokában a ki-
vitelező megkezdheti a jóváhagyott 
munkálatokat az engedélyben foglal-
tak szerint.

A környezetvédelem helyi szabályai-
ról szóló önkormányzati rendelet alap-
ján június 1-től a tárgyév szeptember 
15-ig tartó időszakban kutyát –a fo-
gyatékossággal élő személyt segítő, 
a külön jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő segítő 
kutya kivételével – a strandra nem le-
het bevinni, bevezetni.

A közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló önkor-
mányzati rendelet szabályozza, hogy 
közterületen ebet pórázzal lehet sé-
táltatni, futtatni olyan személy által, 
aki az eb irányítására, kezelésére és 
féken tartására képes.

Mulasztás-, illetve szabályszegés 
alkalmával első ízben szóbeli figyel-
meztetést alkalmaznak a közterület – 
felügyelők. Amennyiben megismétlődik 
a szabálytalanság, akkor 5.000 Ft-tól 
50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság, 
vagy akár 150.000 Ft-ig terjedő köz-
igazgatási bírság szabható ki.

A közelmúltban két ilyen esetben is 
közigazgatási bírság kiszabására került 
sor.

A hatóságnak nem célja a bírság 
kiszabása, azonban fontos az együtt-
élés alapvető szabályainak betartása 
és betartatása. 
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Szomorú kötelesség utolsó búcsút 
venni egy szeretett, kedves ismerőstől, 
egy jó baráttól, településünk közismert 
és köztiszteletben álló tagjától, aki 
2020. május 15-én örökre lehunyta a 
szemét. László Sándor közvetlen, barát-
ságos személyisége számtalan barátot 
és tisztelőt szerzett magának hosszú 
élete során. Közismert volt segítőkész-
ségéről, vidámságáról. Bár magas kort 
ért meg, halálhíre mégis mélyen meg-
rázott, hisz több évtizedes ismeretség, 
mondhatni barátság fűzött hozzá és 
a családjához. Nehéz szavakba fog-
lalnom érzéseimet. Talán azért, mert 
éveink számának emelkedésével, mind 
megrázóbb élmény szembesülni azzal, 
hogy előbb-utóbb egyszer mindnyájan 
elmegyünk.

A huszonegyedik század emberé-
nek olyan dolgok okoznak megoldha-
tatlan gondot, melyeken nagyszüleink 
csak nevettek volna. Ám az urbanizá-
ció átka életképtelenné tette azóta a 
városi embert. A kényelem jó dolog, de 
kiöli belőlünk a kreativitást, a problé-
ma-megoldó készséget. Természetes 
számunkra, hogy a csapból víz folyik, 
hogy villanyárammal világítunk, és 
csak be kell kapcsolnunk a távfűtést, 

„Ha eljön majd a nap, 
hogy látszólag megyek,
még mindig itt leszek.
A napszállatban megtaláltok.
Mosolyogjatok 
és visszamosolygok rátok 
az örökkévalóságból.”
                                (Wass Albert)

Búcsúzunk

Vissza a természethez

László Sándor gyökerei 
bár nem fonyódi talajból 
eredtek, több, mint fél év-
század munkája, öröme, 
bánata, kötelessége kö-
tötte örökre településünk-
höz. 1932. február 19-én 
született a Békés megyei 
Reformátuskovácsházán. 
Építőmérnöki diplomáját 
a forradalom miatt csak 
1957-ben védhette meg. Az egye-
tem elvégzése után került a Balaton 
partjára, Fonyódra, ahol hosszú ideig 
a Járási Tanácsnál dolgozott főmér-
nökként. Fonyódon kötött házasságot 
1961-ben. Egy fia született. Később, a 
’70-es, ’80-as években a balatonboglári 
költségvetési üzem vezetője lett. Innen 
ment nyugdíjba 1991-ben. Igazgatása 
alatt Balatonboglár sokszor nyerte el 
a „virágos város” címet. 1990-től több 
cikluson keresztül volt önkormányzati 
képviselő a Fonyódi Önkormányzatnál, 
s az építésügyi bizottságban is sokszor 
viselt tisztséget. Nyugdíjas éveiben ma-
gántervezőként dolgozott, Fonyódon és 
a Balaton környékén számos lakóház 

és nyaraló terve született 
meg a rajzasztalán. 

Mindannyian, akiket 
most mélyen megérin-
tett ez a haláleset, sze-
gényebbek lettünk egy 
kedves ismerőssel, egy jó 
baráttal, egy szerető szívű 
édesapával, egy hűséges 
férjjel. Az élet velejárója a 
halál. De sokszor halljuk 

életünk során ezt a közhelyként emle-
getett mondatot! Míg fiatalok vagyunk, 
nem foglalkozunk vele, hisz halhatat-
lannak képzeljük magunkat. Aztán, 
ahogy múlnak az évek felettünk, lassan 
rájövünk, hogy az élet bizony véges. Ha 
pedig közvetlen környezetünkből ragad 
el valakit közülünk a halál, mélyen meg-
ráz minket. A gyász fájdalma nagyon 
lassan múlik, ám a könnyek apránként 
elapadnak, s a lelki fájdalmak is egy-
szer szép emlékké szelídülnek. Eltá-
vozott szeretteink így maradnak meg 
emlékeinkben mindörökre. Nyugodjék 
békében!  

   Lévay Mária

ha melegedni akarunk. Közben a meg-
maradás, a túlélés ösztöne lassan, 
fokozatosan elsorvad bennünk. A mo-
nopolizált szolgáltatók pedig mind ma-
gasabbra emelik az áraikat, jól tudva, 
hogy az időközben életképtelenné kre-
ált fogyasztói tömeg nem tehet mást, 
mint fizet. 

Napjainkban már eljutottunk odáig, 
hogy nemcsak a fővárosban, hanem 
a kisvárosokban és a falvakban is a 

legnagyobb gondok egyikét a szemét-
szállítás jelenti. A fejlett nyugati or-
szágokban régóta szelektíven gyűjtik a 
hulladékot. Nálunk mindez akadozva, 
gyermek-cipőben jár. Pedig a vidéki em-
ber előtt nem volt ismeretlen a szemét 
ily módon való meg-semmisítése. Senki 
nem tanította rá, de józan paraszti ész-
szel magától is rájött, minek hol a helye. 
A konyhai hulladékot megették az álla-
tok. Az ételmaradékokból jóllakott a ku-
tya meg a macska, utóbbiból kettő-há-
rom is előfordult egy falusi háznál, már 
csak az egerek végett is. A krumpli hit-
ványabbját és a héját a malacok kapták, 
s a zöldséghulladék jól jött a baromfi-
félének. A rothadó szemetet komposz-
tálták, a papírt eltüzelték, az üvegeket 
a befőzésnél újra hasznosították. Ko-
runk embere lassacskán belefullad a 
saját szemetébe. Talán még nem késő 
megtanulni az életben maradásunkhoz 
szükséges, apró fortélyokat, melyeket 
eleink oly jól ismertek. Hiszem, hogy a 
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Mindannyiunk életében bekövetke-
zik, hogy elveszítünk valakit, aki fontos 
volt, akit szerettünk.

Csapó Istvánné, született Arzt Anna 
már kisiskolás korában tudta, hogy óvó 
néni lesz, már akkor is pedagógusként 
szeretett volna dolgozni. Édesanyja, 
Magán Anna a siófoki központi óvo-
da szakácsnője, édesapja, Arzt Fe-
renc cipészmester mindent megtettek 
gyermekük taníttatása érdekében. A 
kisgyermekek iránt érzett szeretete az 
óvónői pálya irányába orientálta. Két 
kishúgát is rajongással szerette. 1962 
óta foglalkozott óvodás korú gyerme-
kek nevelésével. Csapó Istvánhoz 1965-
ben ment férjhez és a következő évben 
megszületett kislánya Edit.

A több évtized alatt saját bőrén ta-
pasztalhatta a különböző változásokat, 
ennek ellenére több volt az örömteli él-
ménye, mint a rossz. 1972-ig egy cso-
porttal működött az óvoda, reggeltől 
délutánig dolgozott, ahol az élelmezés-
vezetést is ő látta el. A magas gyermek-
létszám miatt 1972 után két csoport-
ban folyt a munka. A gyermekekről való 
gondoskodás, nevelésük, fejlesztésük 

Búcsúzás Csapó Istvánné Ani nénitől
nagy örömmel töltötte 
el. Az óvoda volt az ő 
világa, és ez a pálya volt 
a hivatása. 34 éven ke-
resztül a legjobb tudása 
szerint szolgált a peda-
gógusi pályán, amelyet 
nagyon szeretett.

Ani néninek meggyő-
ződése volt, hogy az 
első élmények nagyon 
meghatározóak és élet-
re szólóak. Szerencsés-
nek tartotta magát, amiért ennek a fo-
lyamatnak a részese lehetett. 

Hitt a személyes példamutatásban, 
valamint a pozitív hozzáállásban. Vég-
telen szeretettel nevelte óvodásait. 
Ő nem siettette a gyerekeket, hanem 
hozzájuk sietett. Kirándult, sárkányt 
eregetett, virágot ültetett, rengeteget 
mesélt, bábozott, nap mint nap a gyere-
kek lelkét erősítette.  Ani néni minden-
napjait végigkísérte az őszinte odaadás 
és a derű, amelyhez erőt a gyerekek 
szeretetéből merített. Mindig különös 
érzékenységet mutatott a hátrányos 
helyzetű kisgyermekek segítésére. Ne-

héz szívvel vált meg a 
pályától. Sok generációt 
tanított, nevelt, és mun-
káját mindig legjobb 
tudása szerint, szív-
vel-lélekkel igyekezett 
végezni. Egészségügyi 
problémái miatt úgy 
ment el nyugdíjba, hogy 
még „mindig ott volt ve-
lünk”: az óvodai munkát 
is többféle formában és 
módon támogatta. Bol-

dogan szaladtak hozzá a gyerekek, ha 
ellátogatott az óvodába. „ Ani óvó néni!” 
– kiabálták egyszerre!

Jó Istennek köszönöm, hogy vele 
dolgozhattam öt évig a kedves, csa-
ládias „kisoviban”. 

Köszönöm, hogy ismertelek,
Köszönöm, hogy szerettelek,
Köszönöm a kedvességet,
Köszönöm a sok-sok szépet,
Mindazt, amit Tőled kaptam
viszonozni sosem tudtam.
Ani néni emlékét szeretettel őrzöm.

       Némethné Fodor Zsuzsi

füvek, a virágpollen, de még a parlagfű 
sem idéz elő olyan nagy gyakorisággal 
allergiás megbetegedést, mint a ke-
mikáliák, a mesterségesen előállított, 
nem-csak a kór- és a károkozókat, ha-
nem valamilyen mértékben az embert 
is mérgező vegyszerek. Ideje lecserélni 
a műdolgokat természetesre, de az élet 
minden területén. Magunknak kell kéz-
be venni a sorsunkat, javítanunk életünk 
minőségén, mert más nem teszi meg 
helyettünk. Tanuljuk meg végre tisztel-
ni a természetet, s akkor a természet 
közeli életmód, nemcsak testünk gyó-
gyítója lesz, hanem visszaadja lelkünk 
békéjét is. Bizonyára igaz a mondás, 
miszerint ép testben ép lélek, mert a 
természettel összhangban élő emberek 
között nem találni sem agresszív, sem 
depressziós, sem életunt egyedeket. 

Csakis a természetben bízhatunk, 
melynek gyógyító ereje csodákra ké-
pes. Egyedül általa találhatunk vissza 
arra az útra, melyről valamelyik útel-
ágazásnál figyelmetlenül letértünk. 
Már nincs sok időnk az útkeresésre, de 

a jelekből észre fogjuk venni, merre to-
vább?! Nem engedhetjük meg magunk-
nak, hogy lemaradjunk a vonatról, mely 
egy élhetőbb jövőbe indul, s már csak 
ránk vár. Igaz, nem első osztályra szól 
a jegyünk, de annyi mindent kibírtunk 
már, nem jelenthet akadályt nekünk a 

rázós másodosztály fapados kényel-
metlensége. Lényeg, hogy felszállhas-
sunk a remény vonatára, mert ha végre 
egyszer sínen leszünk, látványos lesz 
a gyógyulás.

     
         Lévay Mária
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2020-ban ismét egy parádés vízi futamra hívunk! Au-
gusztus 16-án Balaton-átevezés! A táv Fonyód és Bada-
csony között oda- vissza 9 kilométer, aminek nekivág-
hattok bármilyen kézzel hajtható vizisport eszközzel, 
egyedül vagy csapattársakkal!

2020. augusztus 16.  9:00 – 17:00
Esőnap: 2020. augusztus 22. és augusztus 29.
Útvonal: Fonyód – Badacsony – Fonyód
Táv: 9 km
Fonyódi Kutyás Strand (Balatoni Vízirendészet Fonyódi 

Rendőrőrsének épülete mellett)
8640 Fonyód, Vitorlás utca 2.
GPS: 46°44’56.63″É; 17°33’9.03″K
A rendezvény területe a Balatoni Vízirendészet Fonyó-

di Rendőrőrsének épülete (8640 Fonyód, Vitorlás utca 2.) 
mellett található, illetve a helyszín mellett található Fonyódi 
kutyás strand. A 7-es útról lehajtás a partra a Fonyódi Hajó-
kikötő vonalába eső vasúti átjárónál.

Online előnevezés
Online nevezést, 2020. augusztus 14-én 22:00-ig a www.

balatonatevezes.hu oldalon található linkre kattintva lehet 
leadni.

Helyszíni nevezés
Helyszíni nevezésre az eseményt megelőző napon 12:00-

17:00 óra között, vagy a rendezvény napján 6:30-11:00 kö-
zött van lehetőség.   Helyszíni nevezést a nevezési lap, a 
személyes regisztrációs lap és a felelősségvállalási nyilat-
kozat kitöltésével lehet kezdeményezni. A nevezés, a neve-
zési díj befizetésével válik érvényessé.

A nevezés részleteiről az alábbi linken található bővebb 
információ: https://balatonatevezes.hu/nevezes/

Rajt idő
9:00 – 13:00 óra között
Nevezési díjak
   Felnőtt  14 év alatt
Online előnevezés 6 900 Ft / fő 4 900 Ft / fő
Helyszíni nevezés 9 000 Ft / fő 8 000 Ft / fő

Balaton átevezés
A nevezési díj az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
• A nevezési díjak tartalmazzák a törvényes előírásoknak 

megfelelő ÁFÁ-t.
• Egyedi Balaton-átevezés póló
• Egyedi, névre szóló letölthető online emléklap
• Vízirendészet és vízimentő szolgálat által biztosított 

vízi útvonal
• Orvosi szolgálat
• Időmérés
• Kategória helyezettek díjazása
• Az átevezéssel összefüggő szervezési és lebonyolítási 

feladatokat
Részvétel
Az átevezésen emberi erővel, evezővel hajtott vízi sport-

eszközzel, csónakkal, SUP-pal, evezős hajóval lehet részt 
venni. A versenykategóriát az eszköz meghajtásához hasz-
nált lapát határozza meg. (kajak, kenu, evezős, SUP, sár-
kányhajó) A megszokottól eltérő vízi eszközt a Szervezők-
kel előzetesen jóvá kell hagyatni.

A részvételről az alábbi linken olvasható bővebb informá-
ció: https://balatonatevezes.hu/informaciok/

Parkolás
Javasoljuk, hogy a várható nagy forgalom miatt a tér-

képen jelzett parkolókat vegyék igénybe, a területet gyalo-
gosan közelítsék meg.  A rendezvény helyszínére autóval 
behajtani TILOS!
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Július 6. és 13. között tekerte kör-
be Magyarországot Zsiga Csaba, aki 
teljesítményével szerette volna felhív-
ni a figyelmet a daganatos gyerekek 
megsegítésére, valamint bemutatni 
hazánk legszebb tájegységeit, emellett 
népszerűsítette Fonyódot is. A fonyó-
di sportember – aki egyben a Bianchi 
hazai nagykövete - célja az volt, hogy 
napi közel 300 kilométert megtéve 300 
település érintésével tekerje körbe Ma-
gyarországot.

A fonyódi befutó előtt a városunkhoz 
szintén ezer szállal kötődő dr. Ottóffy 
Gábor, az Eurakvilo Gyermekonkológiai 
és Gyermekhospice Közhasznú Ala-
pítvány, és a Pécsi Gyermekklinika 
onkohematológia osztályának vezető 
főorvosa köszöntötte a kerékpárost Pé-
csett. 

Az utolsó napon Fonyódra ért révbe a 
jótékonysági kihívás, ahol már várták tá-
mogatói és szimpatizánsai a Dísz téren.

„Az első két nap rettenetesen nehéz 
volt - mondta a Fonyódra való megér-

APRÓHIRDETÉSEK
Használt kerékpárok eladók! Tel.: 06-20-
554-1273

•••
Napi két órában takarítónőt keresünk a 
Balaton Áruház közösségi tereinek taka-
rítására! Tel.: 06-30/620-4334

•••
Eladó Opel Astra G Kombi! Évjárat: 2001, 
szín: sötétzöld, motor: 1200 ccm, vonóho-
roggal felszerelve. Tel.: 06-70/609-7496

•••
Vállalunk fűnyírást, sövényvágást, 
sziklakertépítést, nyaralók karbantar-
tását, kisebb házimunkát, festés – má-

Az apróhirdetések ingyenesek, feladásuknak feltétele egy megrendelőlap kitöltése és aláírása. 
Letölthető a www.fonyod.hu weboldalról és beküldhető a hirmondo@fonyod.hu e-mail címre.

További információ:  +36-20/231-2377; +36-20/522-9905; +36-20/521-7002;

zolást. Érd.: 06-30/961-7278; e-mail: 
szspiritkft@gmail.com

•••
Megbízható diplomás óvónő gyermek-
felügyeletet, idősgondozást vállal Fonyó-
don és környékén. Tel: 06-20/390-3356

•••
Egyszobás új kialakítású, újonnan beren-
dezett lakás Fonyódon a Csisztai úton 
hosszútávra kiadó. Kizárólag nemdo-
hányzó részére. Tel.: 06-30/961-7088

•••
Csónakot keresek megvételre. Telefon: 
06-30/834-7008

•••
Egyszobás albérletet keresek Fonyódon 
és környékén! Telefon: 06-20/346-5880; 
06-30/381-1794

•••
Zrínyi Miklós magasépítő technikus, épí-
tési vállalkozó, kivitelező. Lakó és nem 
lakóépületek kivitelezése, kőműves mun-
kák, hő-, hang,- vízszigetelés, földmun-
kák, fuvarozás. Tel.:  06-30/542-8373

•••
Sürgősen albérletet keresek hosszú távra 
2 fő részére biztos jövedelemmel.
Elérhetőség: 06-70/508-0929

Iron Bike: Zsiga Csaba nemes célért 2020 kilométert 
kerékpározott

kezését követően Csaba. - Mivel erre 
a kihívásra nem lehetett rákészülni, így 
az első 150 kilométert követően muszáj 
volt átesnem a holtponton. A második 
szakasz során nagyon fájt a lábam. 
Ezt követően Budapestről elindulva az 
Északi-középhegység is eléggé szen-
vedős volt egészen Gödöllőig, viszont 
ahogy kiértünk a természetbe onnan 
már tökéletes volt minden, szerencsé-
re mindig voltak olyan segítőim, akik út 
közben becsatlakozva ismerték a helyi 
viszonyokat. A legjobb rész az egyér-
telműen Pécs volt. A hét során három 
dolgot igyekeztünk összekapcsolni, a 
turisztikai látványosságok bemutatását, 
az alapítvány támogatását és magát a 
kerékpározást.”

Zsiga Csabánál 2018 októberében 
diagnosztizáltak rosszindulatú dagana-
tot, ami azonnali műtétet igényelt, me-
lyet tizenkét további beavatkozás köve-
tett. Csaba az Iron Bike kihívás során 
egy nemes célért küzdött, melynek so-
rán a daganatos gyermekeknek gyűjtött 

és gyűjt, hogy a Pécsi Tudományegye-
tem Gyermekklinika Onkohematológiai 
Osztályán gyógyuló kicsik felépülését 
egy 9 millió forint értékű új ultrahangké-
szülék is segíthesse.

Aki teheti, bármilyen összegű támo-
gatással segítse az Eurakvilo alapítvány 
munkáját, hogy meg tudják vásárolni a 
gyerekek gyógyulásához szükséges ké-
szüléket.

Pénzügyi támogatásukat eljuttathat-
ják az alapítványhoz banki utalással 
(MKB 10300002-10531950-49020012), 
Paypalon keresztül (info@eurakvilo.
com), valamint tőlük kapott postai sár-
ga csekken is.
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