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Döntött a Képviselő - testület
A május 30-i ülés összefoglalója

A Walko kilátó helyreállításának munkálatai jó 
ütemben haladnak

A Walko kilátó kényszerű elbon-
tása óta sokakban van hiányérzet a 
József utcában járva, hiszen Fonyód 
egyik emblematikus látnivalójáról 
van szó. Az elbontása azonban in-
dokolt volt, hiszen két évvel ezelőtt 
vészesen megdőlt a kőépítmény, 
amelynek csupán 20-30 cenitméteres 
alapja volt. Mivel a föld gyakorlatilag 
eltűnt alóla, így első körben az alap-
ját kell megerősíteni és megépíteni.

Fonyód Város Önkormányzatának 
Képviselő - testülete úgy döntött, hogy 
pályázatot kíván benyújtani BM Önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fej-
lesztések támogatása című pályázati 
felhívás keretein belül az önkormány-
zati tulajdonban lévő - tömegközleke-
déssel érintett - Kupa vezér utca, Arany 
János utca - Műhely utca közötti részé-
nek felújítására.

A megpályázni kívánt 
összeg bruttó 15.000.000 
Ft melyet bruttó 5.000.000 
ft önerővel a 2020. évi 
költségvetés terhére ki-
egészít.

A Képviselő-testület  
tagjai a Petőfi Sportegye-
sület 2018. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolót 
is elfogadták.

Útlezárásokról is döntöttek a képvi-
selők a Retro Balaton és a Rock Bala-
ton Fesztivál biztonságos lebonyolítása 
érdekében - a Magyartenger.com Kft. 
kérésére. 

Az alábbi forgalmirend változtatáso-
kat határozták meg:

A gépjármű forgalom elől elzárva 
a Béke utca a Blaha L. utca és a Gáz 
u. közötti szakasz 2019. július 26., 
27. napjain 17:00 és 01:00 óra között, 
2019. augusztus 8., 9., 10., 11.,. napjain 
17:00 és 01:00 óra között. A lakók gép-
járművel, lakcímkártya felmutatásával 
hajthatnak be kizárólag a Gáz utca irá-
nyából.

A Blaha Lujza utca Béke utcától a 
piac bejáratáig tartó szakasza egy-
irányú és egy sávos lesz a piac irá-
nyába, az út másik sávja lezárásra 
kerül 2019. július 25 - én  17:00 órától 
- 2019. július 28. 10:00 óráig, illetve 
2019. augusztus 7. 17:00 órától - 

2019. augusztus 12. 02:00 óráig.
2019. július 27. és 2019. augusztus 

10. napjain, a piac napokon a Blaha 
Lujza utca a Béke utcától teljes széles-
ségben kerül lezárásra, ami a gyalogos 
forgalmat nem érinti.

- A fesztiválok kijelölt parkolója a Gáz 
utcában lévő garázssor előtti 8064/1 
hrsz-ú ingatlan.

Fonyód Város Önkor-
mányzat Képviselő-testü-
lete, mint alapító - fenntar-
tó szerv 2019. szeptember 
1. napjától a Fonyódi 
Óvoda és Bölcsőde intéz-
mény, költségvetési szerv 
nevét az alábbiak szerint 
határozza meg:

Költségvetési szerv 
megnevezése: Fecskepart 
Óvoda és Bölcsőde  

A Képviselő - testület következő 
ülése 2019. szeptember 26-án, csü-
törtökön 14 órától lesz a városháza 
nagytermében. A testületi ülések teljes 
anyaga megtekinthető a www.fonyod.
hu weboldalon.

	 	 											szerkesztőség

A kilátó nem az önkormányzat, 
hanem az állam területén helyez-
kedett el, ezért hosszadalmas fo-
lyamat volt, mire engedélyezték a 
felújítást, helyreállítást.

Az idei költségvetésben a Képvi-
selő testület eredetileg 12,5 millió 
forintot különített el arra, hogy a 
József utca ékessége visszakerül-
jön az eredeti helyére. 

„A tervezés során kiderült, hogy 
6-8 méteres cölöpökkel kell a biz-
tonságos statika érdekében az 
alapját megerősíteni, ezért a köz-
beszerzés műszaki tartalma már 
ennek megfelelően került kiírásra. 
A közbeszerzés kapcsán derült ki, 
hogy 18,5 millió forintba kerül a 
biztonságos tartószerkezet kiépí-
tése, ezt jóvá is hagyta a Képviselő 

- testület.” - számolt be a történ-
tekről Hidvégi József , Fonyód vá-
ros polgármestere. 

A többletköltséget a fejlesztési 
tartalékból biztosította a város-
vezetés. A kivitelező május eleje 
óta dolgozik, a cölöpözés már el-
készült, jelenleg a fejgerendának 
a vasalásán dolgoznak a szakem-
berek. 

Az alap elkészülte után környe-
zetrendezésre is sor fog kerülni, 
alapképzéssel, aszfaltozással. Ezt 
pedig a kőfaragó mester munkája 
követi, aki felépíti az alapra a kő-
építményt, szükség esetén eleme-
ket is fog cserélni, a repedéseket 
javítja és az illesztéseket fogja tö-
kéletesíteni. 

			 	 								szerkesztőség
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Fonyód kártya elfogadó helyek
Elfogadó partnerek

1. Fonyódi Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Nonprofit Kft. 
8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17.
Kedvezmények az alapár %-ban:
- Hunyadi utcai parkolás - parkolási díj 
100% a parkolás megkezdésétől szá-
mított első órára a Hunyadi utcában a 
gyalogátjárótól keletre eső parkolókban 
úgy, hogy a kártya mellé a szélvédő 
mögé kerüljön kihelyezésre egy „parko-
ló” óra, mellyel a parkolás megkezdésé-
nek időpontja igazolható.
- Fizetős strand(ok) - belépő 100 %
- Fizetős kilátók - belépő 100 %
- Kutyás fürdőhely - belépő 100%
- Kripta - villa - belépő 100%
- Múzeum - belépő 100 %

2. Vincze Zsolt E.V. - Gyöngyhalász Ét-
terem
8640 Fonyód, Mandulás u. 15. (Kikötői 
Üzletsor)
Kedvezmények az alapár %-ban:
- étel, ital fogyasztás – alapár 10 %

3. Hidvégi Bence - HB Nicotiána Bt. 
(Nemzeti Dohánybolt)
8640 Fonyód, Turul u. 6. (Dísz tér)
Kedvezmények az alapár %-ban:
- minden termékre 10.000 Ft. feletti vá-
sárlás esetén - alapár 2 %

4. Makkos Péter - Makkos Vendéglő
8640  Fonyód, Napsugár utca 39. 
Kedvezmények az alapár %-ban:
- étel, ital fogyasztás – alapár 10 %

5. Huber & Huber 2008 Kft.  (Cafe Móló 
Étterem)
8640 Fonyód, Tabán u. 33. (Vigadó tér)
Kedvezmények az alapár %-ban:
- étel, ital fogyasztás  - alapár 10 %

A Kulturális Központ
nyári nyitva tartása

Június 15. - augusztus 20.

Hétfőtől-péntekig: 8-18
Szombat: 9-13 

A Fonyódi Könyvtár nyári 
nyitva tartása 

Június 17. - augusztus 31.
Hétfő: 8-16
Kedd: 8-16

Szerda: 8-16
Csütörtök: 10-18

Péntek: 8-16
Szombat: 9-13

A Fonyódi Múzeum nyári
nyitva tartása 

június 1. - szeptember 30.
Hétfő: szünnap

Kedd: 10-18
Szerda: 10-18

Csütörtök: 10-18
Péntek: 10-18

Szombat-vasárnap: 9-13

6. Pastapronto Kft.  (Fapipa Étterem - 
Vigadó tér)
7400 Kaposvár, Németh I. fasor 53.
Kedvezmények az alapár %-ban:
- étel, ital fogyasztás  - alapár 10 %

7. Fórián Gyula e.v. - Marco Caffe
8640 Fonyód, Ady E. u. 33
Kedvezmények az alapár %-ban:
- a helyszínen fogyasztott étel, ital fo-
gyasztás  - alapár 10 %

8. Péter Annamária  e.v. – Barbakán 
Kávézó  
8640 Fonyód, Ady E. u. 7 (Dísz tér)
Kedvezmények az alapár %-ban:
- 2.000 Ft vagy a feletti vásárlás esetén  
- alapár 10 %

9. Óh Zsolt e.v.
8640 Fonyód, Ady E. u. 7 (Dísz tér)
Kedvezmények az alapár %-ban:
-  2.000 Ft vagy a feletti kulcsmásolás 
esetén  - alapár 10 %,
- gravírozás - alapár 10 %
- bélyegzőkészítés (komplett) - alapár 
5 %

10. Jasper 2000 Kft - Blue Cafe Pizzeria 
& Cocktail Bar
8640 Fonyód Vigadó tér 9. 
Kedvezmények az alapár %-ban:
- csak ételek árából (ital nem) -
alapár 10 %

11. Fonyód Média Nonprofit Kft.
8640 Fonyód Fő u. 19.
Kedvezmények az alapár %-ban:
- minden hirdetés árából magánszemé-
lyeknek - alapár 10 %

12. Fonyód Konyha Nonprofit Kft.
8640 Fonyód Fő utca 19. 
Kedvezmények az alapár %-ban:
Felnőtt étkező vendégek részére egész 
havi étkezés egy összegben való befize-
tése esetén (min. 20 adag) - alapár 5% 

13. Fonyód Konyha Nonprofit Kft.  - Vil-
la Kávézó
8640 Fonyód Fő u. 19.
Kedvezmények az alapár %-ban:
Étel, ital 2.000 Ft feletti fogyasztás ese-
tén - alapár 10 %

14. Kertész - Balázs Krisztián  e.v.
8640 Fonyód Ady Endre u. 101.
Kedvezmények az alapár %-ban:
igénybe vett szolgáltatások - alapár 20 %
- számítástechnikai eszközök szervize-
lése

15. 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 nap-
elemek tisztítása  - alapár 5 %
- graffiti eltávolítás  - alapár 5 %

16. Balaton Áruház Kft - Padlás Bisztró
8640 Fonyód, Balaton Áruház 3. emelet
Kedvezmények az alapár %-ban:
- szolgáltatások  - alapár 20 %
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A februári Fonyódi Kolbászfesztivál 
keretében már találkozott a három 
település vezetője - Csurgó, Tab és 
Fonyód polgármestere - és közösen 
töltöttek meg összesen 30 mé-
ternyi kolbászt. Az esemény 
apropója az volt, hogy mind-
egyik település 1989-ben vált 
nagyközségből várossá, im-
már 30 esztendeje.

Ennek következő ünnepi 
alkalma volt május tizedikén, 
amikorra Füstös János, Csurgó 
polgármestere hívta meg vá-
rosába Tab és Fonyód polgár-
mesterét, valamint a képviselő 
- testületek tagjait is.

A hivatalos program szerint 
a vendégek fogadása után a vendég-
látók bemutatták Csurgó nevezetessé-
geit, illetve a közelmúlt eredményeként 
megvalósult fejlesztéseit. 

A városnézés után a polgármesterek 
közösen koszorúzták meg a várossá 
válás emlékművét a Széchenyi téren. 
A helyszínen a Fehérvári József Zenei 
Egyesület tagjai adtak térzenét.

A program a Csokonai Közösségi 
Házban folytatódott. Elsőként Hidvégi 
József, Fonyód polgármestere fogal-
mazhatta meg gondolatait, aki így vé-
lekedett: 

„Mindhárom város jól élt a lehetősé-
geivel az elmúlt harminc év során. Mi 
Csurgó fejlődéséről, az elmúlt évtize-

Harminc éves városok találkozója Csurgón
dekben végzett munkájukról kaphattunk 
képet ezen a napon. Örömmel láttuk, mi-
lyen szépen fejlődik a település.”

Nem csak hivatalos delegációk kép-

viselték településüket, hanem kulturális 
műsorokkal is bemutatkozhatott vala-
mennyi város a rendezvényen. Fonyód-
ról a néptáncosaink állhattak színpadra, 
a páros és legényes táncaikkal nagy 
örömet szereztek a résztvevőknek. 

Schmidt Jenő, Tab első embere 
hangsúlyozta: 

„Harminc év a mi életünkben soknak 
mondható, de az emberiség, a települé-
sek történetében nagyon rövid időszak. 
1989-ben azok a települések kaptak 
városi rangot, amelyek valós körzet-
központi szerepet töltöttek be - iskola, 
óvoda, közlekedés, közszolgáltatások, 
egészségügy, szociális ellátások -, ami 
hozzátartozik a városi lét kialakulásá-

hoz, Somogy megyében ez a három tele-
pülés vált várossá. Megtekintettük, hogy 
harminc év alatt mit értünk el és azt 
láttuk, hogy Járás székhely központként 

rengeteget fejlődött Csurgó, Fo-
nyód és Tab is.”

Velner Veronika énekes jól is-
mert slágerekkel szórakoztatta 
a nagyérdeműt. 

Füstös János, a vendéglátó 
város polgármestere elmondta, 
Csurgón több ok is van az ün-
neplésnek: 

„Csurgó harminc esztendeje 
újra város, újra, hiszen 1405-ben 
Zsigmond király mezővárosi 
rangot adott a településnek. Vá-
rosunk ebben az évben ünnepli 

fennállásának ezeréves évfordulóját is. 
Az első oskola alapítójának, Festetics 
György gróf halálának kétszázadik év-
fordulója ugyancsak erre az évre esik. 
A Johannita lovagrend pedig 800 éve 
jelent meg Csurgón. Számos évfordulót 
ünnepelhetünk az elmúlt 1000 eszten-
dőből.”

A csurgóiakat képviselte a már fen-
tebb említett zenei egyesületen kívül a 
Harmónia Énekegyüttes is színvonalas 
előadásával.

A három 30 éves város tiszteleté-
re készített tortán közösen gyújtottak 
gyertyát a városvezetők és együtt fel is 
szelték, ezzel zárult az ünnepségsoro-
zat csurgói gálaműsora. 

Új ultrahang készülék
a Gyógyintézetben! 

Közvilágítási hibák
bejelentése

Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdo-
nosokat, hogy az észlelt közvilá-
gítási hibákat az info@fonyod.hu 
e-mail címre küldött levélben, vagy 
a 85/562-980-as telefonszámon a 

6-os menüpont alatt jelentsék be. 

Kérjük, hogy a bejelentéskor adják 
meg a hibás közvilágítási lámpatest 
helyét (utca, házszám), valamint a 

bejelentő nevét, elérhetőségét.

Köszönjük szíves együttműködésüket!

          Fonyód Város Önkormányzata

Az Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fo-
nyód új ultrahangkészüléket vásárolt. 
A konfiguráció 2D felnőtt hasi convex 
vizsgálófejet, lineáris vizsgálófejet, 
orvosdiagnosztikai célú fekete-fehér 
nyomtatót, color/Power/Pulzus Dopp-
ler, biometriai mérőcsomagot tartal-
maz, 3 transducer-csatlakozási lehető-
séggel. Az ultrahangkészüléket jelenleg 
urológiai szakrendelésünkön használ-
juk, de a későbbiekben igény szerint to-
vább bővíthető más fejekkel is (pl. szív 
ultrahang vizsgálatra).

             Mihalicz	Ágnes
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Tisztelt szálláshely-szolgáltatók!

Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóval 
kapcsolatos tájékoztató

Új kapuk a Sipos - hegyi sétányon
Lehel László képviselő úr kezdemé-

nyezésére a Sipos - hegyi sétány két 
régi kapuját újíttatta fel az önkormány-
zat az elmúlt időszakban. Ez a szakasz 
a fonyódi sétányok mindegyikére jel-
lemző módon igen nagy népszerűség-
nek örvend, hiszen sokan itt rövidítik 
le az útjukat munkába, vagy iskolába 
menet. Természetesen a turisták is 
szívesen vágnak át az erdőn, kellemes 
környezetben, jó levegőn túrázva.

„A régi, fából készült kapuk elrohad-
tak, tönkrementek, ezért már tavaly 
úgy döntöttünk, hogy felújítjuk ezeket. 
Ősszel bíztunk meg egy vállalkozót, aki 

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket 
a turisztikai térségek fejlesztésének ál-
lami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. 
törvény és a végrehajtásáról szóló 
237/2018. (XII. 10.) Korm. rendeletben 
foglaltak alapján fennálló szálláshely-
szolgáltatási tevékenységükkel kapcso-
latos kötelezettségükre.

A fenti jogszabály alapján az info.
ntak.hu regisztrációs oldalon tudnak 
belépni és regisztrálni a Nemzeti Turisz-
tikai Adatszolgáltató Központ felületé-

Tisztelt	Ingatlantulajdonosok!

Idegenforgalmi adó ellenőreink 2019. június 15- től megkezdik az idegenforgalmi adóellenőrzést. 
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2018. (X. 19.) önkormányzati rendelet 

25. §- a értelmében az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 

évi CCXXII. törvény 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó 
is) az Eüsztv.- ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adó-
hatósággal. 

Kérjük, a fent említett törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezeteket, hogy az idegenforgalmi adóbevallási kö-
telezettségüket elektronikus úton, az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu) keresztül teljesítsék.

Kérdés esetén ügyfélfogadási időben, illetve az ismert telefonszámokon forduljanak adóügyi Munkatársainkhoz. 

	 	 A	Fonyódi	Polgármesteri	Hivatal	ügyfélfogadási	rendje:	
  • Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óra, 
  • Péntek: 8.00-12.00 óra
  Telefon: 06 85/562-980; E-mail: info@fonyod.hu

          dr.	Keszericze	Bernadett	
                    jegyző

idén tavaszra vállalta a munkát, ezért 
most készült el. A kapuk felújítása mel-
lett tereprendezésre is sor kerül, ezen 

kívül még a kilátós projektünk kereté-
ben közvilágítással is gazdagodik majd 
a sétány.” - összegzett Hidvégi József, 
polgármester.

A két új kapu a sétány Jókai utca 
felőli bejáratánál és a Protestáns temp-
lom alatti bejáratnál tekinthető meg.

A közvilágítás megvalósítása mint-
egy 5 millió forintba kerül majd, a szer-
ződéskötést követően indulhatnak el a 
munkálatok.

Ezzel Fonyódon ez a sétány is meg-
újul, újabb látványosságot biztosítva az 
itt élőknek és az ide látogató turisták-
nak.

re, ahol a vendégéjszakákra vonatkozó 
adatszolgáltatást teljesíteni tudják.

A regisztrációs folyamat teljes mér-
tékben elektronikus, amelynek pontos 
lépéseiről részletes információkat és 
további segítségeket az NTAK informá-
ció oldalán találnak: https://info.ntak.
hu/

A regisztrációs időszakok a különbö-
ző szálláshely-típusoknál a következő 
időszakokban lesz elérhető. A szál-
lodák 2019. június 1-jével, a panziók 

2019. szeptember 1-jével, míg az egyéb 
szálláshelyek, kempingek, üdülőházak, 
falusi szálláshelyek és közösségi szál-
láshelyek 2019. december 1-jével tud-
ják regisztrációjukat teljesíteni.

Kérjük, hogy tevékenységük jogszerű 
folytatása érdekében szíveskedjenek 
tájékozódni az előírásokról és a szük-
séges intézkedéseknek, határidőben 
tegyenek eleget.
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Trianon - a Nemzeti Összetartozás Napja

Fonyódi strandok és fürdőhelyek
Jelenleg is zajlanak a felújítási mun-

kálatok azon az öt szabadstrandon, 
melyek fejlesztésére közel félmilliár-
dos forrást kapott az önkormányzat 
a Magyar Turisztikai Ügynökségtől. Az 
öt strand az Árpád parti, a Bélatelepi, 

2019. június 4-én, 16 órától tartották 
a trianoni megemlékezést a Testvérvá-
rosi parkban, a Nemzeti Összetartozás 
Napja alkalmából. 

A megemlékezők közösen énekelték 
el a Himnuszt, melyet Erdei Barnabás 
gondolatai követtek. 

Az alpolgármester a 
nemzetet ért súlyos trau-
máról beszélt:

„1920. június 4-én Ver-
sailles parkjának Grand 
Trianon nevű kastélyában 
a győztes hatalmak képvi-
selői szemrebbenés nélkül 
feldarabolták a magyar 
nemzet testét. Kérdés és 
meghallgatás nélkül leam-
putálták a magyar nemzet 
testének nagy részét, mely 
során elveszítettük terüle-
tünk 71 %-át és a magyarul 
beszélő, magát magyarnak valló lakós-
ságból 3,5 millió főt. Az összlakosság 
18,2 millióról 7,6 millióra csökkent.

A trianoni diktátum Magyarország-
ra nézve kirívóan igazságtalan és 
megkülönböztető volt. Ilyen méretű 
országcsonkításra nincs észérvekkel 
alátámasztó magyarázat: hiszen nem 
csak a szerbül, horvátul, németül, szlo-

vákul és románul beszélő népességet 
szakították el Magyarországtól, ha-
nem a színmagyar területeket is más 
országoknak ítélték. Az igazságtalan 
és jogellenes döntés túlhaladta azt a 
határt, amelyen belül idővel valamilyen 
reális kompromisszum létrejöhetett 

volna. Országunk lakossága nem volt 
felkészülve az ezeréves Magyarország 
megszűnésére, a 3 és fél millió magyar 
elvesztésére. 

Az akkori nemzetközi  politika az 
asszimilálódást, azaz a beolvadást 
megtervezte, kiszámította. A trianoni 
számítások szerint mára már nem is 
kellene, hogy létezzünk. A jó hír az, tisz-

telt megemlékezők, hogy mindezek el-
lenére: létezünk. Nem asszimilálódott, 
nem morzsolódott fel a magyarság, 
mégpedig azért nem, mert a csonkí-
tás, amit végrehajtottak rajtunk, nem 
érintette a magyar nemzet testének 
a szívét, és azért sem, mert bár a XX. 

század második és har-
madik évtizede a magyar-
ság történelmének súlyos 
próbaköve volt, de hogy 
az elvesztett világhábo-
rú és a trianoni diktátum 
roppant súlya alatt még-
sem temetett minket alá 
a történelem, azt néhány 
kivételes államférfiúnak 
köszönhetjük.”

A trianoni emlékműsor 
az Esztrád Színház és a 
Liszt Ferenc Zeneakadé-
mia végzős növendékei-

nek közreműködésével valósult meg. 
A műsort követően a részvevők a 

Székely Himnuszt énekelték el, majd 
az emlékezés koszorúinak és mécse-
seinek elhelyezésével zárult a megem-
lékezés. 

A rendezvény ideje alatt az I. Fonyó-
di Huszár és Tüzér Bandérium díszőr-
séget állt a Testvérvárosi parkban.

a Városi, a Báthori utcai, valamint a 
Huszka utcai szabadstrand. 

A megújuló strandok mellett is van-
nak olyan strandok és fürdőhelyek, 
amelyek jelenleg is várják a pihenni, 
fürdőzni vágyókat, zavartalan időtöl-

tést kínálva nekik. Természetesen a 
legismertebb és egyben legnépsze-
rűbb ezek közül a Panoráma strand, 
amelynek területén számos szolgálta-
tás elérhető bárki számára.

Ezen kívül is van még több olyan part 
menti füves terület, ahol az üzemeltető 
fürdőzési lehetőséget biztosít bejárók 
kihelyezésével és a zöldterület gondo-
zásával. Ilyen természetes fürdőhely a 
Strand utcában Bélatelepen, a Fürdő 
utca végén és a Tópart utcában a köz-
pontban, valamint a Jácint utcában és 
a Virág utcában Fonyódligeten talál-
ható szakasz. 

Ezen felül a munkálatokkal érintett 
strandokon is vannak olyan szakaszok, 
amelyeket a kivitelező érintetlenül ha-
gyott, amelyek nincsenek kijelölve 
munkaterületnek, így ott is lehet stran-
dolni.  

	 											 											szerkesztőség
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Mint már korábban hírül adtuk, a 
LIONS Szövetség országos egészség-
napot rendezett április 27-én, melyhez 
a fonyódi klub is csatlakozott. Mi a 
Kulturális Központban ingyenes vér-
nyomásmérést, vércukorszint mérést, 
stressz és kiégettség mérést végez-
tünk. Körülbelül nyolcvanan kerestek 
fel bennünket.

Igazgató Asszonynak köszön-
jük, hogy helyet adott a rendez-
vényünknek! 

Részt vettünk a Csisztai úti 
szemétgyűjtésen is. Elkészült a 
2018. évi számviteli beszámo-
lónk, mely megtekinthető a hon-
lapunkon. (www.fonyodilions.hu)

Megtartottuk tisztújító gyű-
lésünket is, ahol új elnököt vá-
lasztottunk Buni Attiláné sze-
mélyében. A többi tisztégviselő 

Világsztárok Fonyódon
Azok	 a	 csodás	 kilencvenes	 évek,	

azok	a	felejthetetlen	balatoni	nyarak.	A	
lángos,	a	hekk	és	azok	a	régi	szép	idők.	
Dereng	még	az	érzés?	Éld	át	újra!

Coco Jamboo, I Give You My Heart, 
JoJo Action és rengeteg szupersláger 
a kilencvenes évek egyik legmegha-
tározóbb előadójától, melyeket idén 
nyáron Fonyódon élőben hallhatunk. 
MR.PRESIDENT lesz a sztárvendége 
a Retro Balaton Fesztiválnak, melyen 
rajta kívül 13 magyar fellépő is segítsé-
günkre lesz az időutazásban, ami csak 
az emlékekről fog szólni.

WE LOVE 90’s
Élőben dübörög majd a Coco 

Jamboo a Balaton partján.  A 70-es, 80-
as évek szülöttei, a 90-es, 2000-es évek 
party félistenei, készen álltok?

Fontos	információ!	
14 év alatt a rendezvény továbbra is 

ingyenes !
Minden jegyet, bérletet meg lehet vásá-

rolni OTP SZÉP kártyára. 
A Hal és Petyek napok sztárfellépő-

je a kilencvenes évek disco királynője  
Regina lesz.

FELROBBANTJA  A  HAFANANA A 
FONYÓDI PARTOT

Újabb nemzetközi sztárfellépővel 
bővült a Fonyódi Nyár 2019 prog-
ramsorozat. Ezúttal a házibulik, retro 

discok kihagyhatat-
lan dalának előadója, 
Afric Simone Fonyód-
ra érkezik és garan-
táltan gigantikus bulit 
csap a X. Fonyódi Sör-
fesztivál nyitónapján.

A mozambiki szár-
mazású brazil énekes 
és dobos eddig né-
hányszor járt Magyar-
országon. Legemléke-
zetesebb ezek közül 
1982, amikor az újon-
nan átadott Budapest 
Sportcsarnok meg-
nyitása alkalmából 
rendezett diszkógálán 
lépett fel. 

Afric Simone immár 
a harmadik bemutatott 
nemzetközi fellépő az 
idei nyáron.

Az	 idei	 fonyódi	 fel-
hozatal	 teljesen	 egye-
dülálló	 a	 Balatonon.	
Sehol	nincs	ennyi	nem-
zetközi	 fellépő,	 tehát	
ha	 jókat	akartok	buliz-
ni,	Fonyódot	nem	hagy-
hatjátok	ki	idén!

Zenés esték
• július 17. Dísz tér 20:00 Mini Wolf-Icipici   
   kölyökparty, Lobo Latino
• július 18. Vigadó tér 20:00 Rió
• július 24. Dísz tér 21:00 Pély Barna szólókoncert
• július 25. Vigadó tér 20:00 Retrokonok zenekar
• július 26. Dísz tér 20:00 Tscheppen Tamás
• július 27. Vigadó tér 20:00 Tscheppen Tamás
• július 31. Dísz tér 20:00 Szűcs Antal
   Gábor-Horváth János
• augusztus 1. Vigadó tér 20:00 Chili
• augusztus 7. Vigadó tér 20:00 Retrokonok
   zenekar
• augusztus 8. Dísz tér 20:00 Szűcs Antal
   Gábor - Gál Péter Latin varázs
• augusztus 9. Vigadó tér 20:00 Rio Bulizenekar
• augusztus 10. Vigadó tér 20:00 Tschepen Zoltán
• augusztus 14. Dísz tér 20:00 B-Tone&Müller 
   Attila live act
• augusztus 15. Vigadó tér 20:00 B-Tone&Müller 
   Attila live act
• augusztus 16. Szent István Napok Vigadó tér 20:00
   Rio Bulizenekar
• augusztus 17. Szent István Napok Vigadó tér 20:00
   Mini Wolf-Ici pici kölyökparty, Lobo Latino
   olasz est

LIONS hírek
alelnök, titkár, kincstárnok, elnökségi 
tag maradt a régi. Az elnök megbízatá-
sa két évre szól.

A Facebook közösségi oldalon ol-
vastuk, hogy Varga István segítséget 
kér új könyve (Fonyód 1919-ben) ki-
adásához. Klubunk 25 ezer forint tá-
mogatást utalt át.

A városi gyermeknap rendezvényét 
is támogattuk, két karton Balaton sze-
letet vásároltunk.

Természetbeni támogatást adtunk 
(ruha, cipő, stb.) iskolai tanulóknak és 
folytatjuk az étkezési díjak fizetését is.

Fonyód Város Önkormányzatához 
pályázatot adtunk be testvérvárosi 

kapcsolat felvételének támoga-
tására.

További terveink között szere-
pel egy őszi ingyenes szemszű-
rés is. Ezt októberben szeretnénk 
megtartani, mivel október a látás 
hónapja. Június 3-án megtartot-
tuk az évzáró találkozónkat.

A mellékelt kép az egészség-
napon készült.

		 								Fábián	Lászlóné
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A Városüzemeltetés májusi munkálatai

Május 26-án, az Európai Parlamen-
ti képviselő választáson a választás-
ra jogosultak 43,37%-a jelent meg a 
szavazóurnáknál országos szinten az 
adatok mai, május 28-ai 99,98%-os fel-

Májusban az időjárás is kedvezett 
a külső munkálataink elvégzéséhez. 
Folytatódott Fonyód területének tisz-
tán tartása, a közterületek és sétányok 
gereblyézése, seprése, a hulladékok 
és levelek összeszedése, és elszállí-
tása. A nyári idegenforgalmi szezonra 
készülve a strandokról megtörtént az 
összegyűjtött uszadékok elszállítása. 
Megkezdődött a strandi napozó stégek 
festése, a fürdőhelyi bejárók tisztítása, 

Európai Parlamenti választás - 2019
dolgozottságának állása szerint.

A választásra jogosultak száma: 
7.988.062 fő

Választási részvétel: 43,37%

 Az Európai Parlament magyar
képviselői

A képviselői helyek száma összesen: 
21 fő

• FIDESZ-KDNP: 13 fő (61,90%)
• DK: 4 fő (19,05%)
• MOMENTUM: 2 fő (9,52%)
• MSZP-PÁRBESZÉD: 1 fő (4,76%)
• JOBBIK: 1 fő (4,76%)

Fonyód eredményei 100%-os 
feldolgozottság mellett

A belföldi szavazóköri névjegyzékben 
szereplő választópolgárok száma: 

4.477 fő
Megjelent: 2.203 fő (49,21%)

Nem szavazott: 2.274 fő (50,79%)
Lebélyegzett szavazólapok száma: 

2.202
Érvénytelen, lebélyegzett szavazóla-

pok száma: 9
Érvényes szavazólapok száma: 2.193 

(99,59%)

festése, felújítása és kihelyezése. Foly-
tatódott a játszótéri eszközök karban-
tartása, illetve felújítása. Az esős idő 
miatt szükségszerűvé vált az iszapfo-
gók tisztítása a Kikötőnél lévő vasúti 
sorompónál, illetve a Kossuth erdőben.

Megtörtént az egynyári virágok be-
ültetése a közterületi virágágyásokba. 
A meleg napoknak köszönhetően a vi-
rágok és az új ültetésű fák öntözéséről 
is gondoskodnunk kellett. A tavaszi-

nyári időszakra jellemzően bekerült a 
mindennapi feladataink körébe a köz-
területek fűnyírása, illetve az itt talál-
ható sövények visszavágása is. A fák 
metszése után összegyűjtött ágak el-
szállításáról is gondoskodtunk.

Kiemelt feladataink közé tartozik a 
május 1-től már hétfői napokon is lá-
togatható Piac területének folyamatos 
tisztán tartása és a piaci mosdók fel-
ügyelete.

Kátyúzási munkák elvégzésére volt 
szükség a Bartók Béla utcában, a Tu-
rul utcában, és a Kupa vezér utcában. 
A Domb utcában, a Gáz utcában, az 
Árpád utcában és a Liget utcában 
ároktisztítást végeztek kollégáink.

Folytatódott az új hulladéktárolók, 
illetve az új utcanév táblák kihelyezése.

Az aktuálisan felmerülő teendők 
mellett folyamatos feladataink közé 
tartozott ebben a hónapban is az in-
tézményeknél felmerülő karbantartási 
munkák elvégzése és a rendezvények 
lebonyolításában való segédkezés.
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Kulturális Központ

Kulturális Központ

Katolikus templom

Fonyódi Múzeum

Fonyódi Múzeum

Kutyás Fürdetőhely

Kutyás Fürdetőhely

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Vigadó tér

Piac

FONYÓDI
PROGRAMOK

Június 22-től Július 28-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Június 22. szombat 

15 óra 

Június 22. szombat
18 óra

Június 26. szerda
18 óra

Június 29. szombat 
12 óra

Július 6. péntek
9 óra 

Július 19-20. péntek, 
szombat 

Július 26. péntek
18 óra

Július 28. vasárnap
18 óra 

Július 26-27. péntek, 
szombat 

Július 19. péntek
17 óra

Július 13. szombat
18 óra

Július 20. szombat
18 óra

Július 5. péntek
17 óra

Június 29. szombat
18 óra 

Június 22. szombat
18 óra 

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Helytörténeti gyalogtúra Varga Istvánnal - Fonyód „falusor”

Múzeumok Éjszakája (részletek a 13. oldalon)

Balogh Edit kárpitművész kiállításmegnyitója

Makray János festőművész kiállítása

Dog Beach Fest (részletek a 13. oldalon)

Balaton Átevezés (részletek http://balatonatevezes.hu/)

Hauser Adrienne zongoraművész koncertje

Veress Ábel zongorakoncertje

Hal és Petyek Napok

Retro Balaton (részletek a hátlapon)

Klasszikus zenei koncert

MÉGIS: Egy alkotótábor második bemutatkozása,
kiállításmegnyitó

Ifj. Lőrincz Ferenc építész, búvárfotó - kiállítása,
vetített előadással

Ambrus Attila (Viszkis) kerámia kiállítása,
Kajetán Jácint fotókiállítása

Csonka András magyar színész, énekes és műsorvezető
közönségtalálkozója. Moderátor: R. Kárpáti Péter színművész.

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.); Kutyás Fürdetőhely;
Piac; Városi Kulturális Központ (Ady Endre u. 17.);
Vigadó tér
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Fonyódi Múzeum

Kutyás Fürdetőhely

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Vigadó tér

Piac

Katolikus miserend
Plébániatemplom

kedd 18:30 óra, péntek 18.30 óra, 
vasárnap 11 és 18.30 óra.

Szent István kápolna
vasárnap 8:00 óra

Fonyódliget, Nagyboldogasszony 
kápolna:

vasárnap 9:15 óra
Bélatelep, Szent Anna kápolna: 

szombat 18:30 óra

Szent József családos misék:
Minden hónap második vasárnapján 
az esti szentmisék a plébániatemp-

lomban.

Szeretettel várjuk a családokat!

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

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

• június 16. vasárnap 9:30:
istentisztelet

• július 7.  vasárnap 9:30:
úrvacsorás istentisztelet

• július 21. vasárnap 9:30:
istentisztelet
                   

a protestáns templomban
(József u. 21.)

Házi bibliaórák nyáron szünetelnek.

Ökumenikus Kulturális Estek
a Múzeumban

szeptemberben folytatódnak.

Református Istentiszteletek
rendje

• június 22. szombat 9.00-19.00
Nyitott TEMPLOM: a fonyódi protestáns temp-
lom egész nap látogatható. Négy imaóra lesz 
aznap a templomban. Ekkor is lehet jönni, el-
csendesedni: 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
• június 23. vasárnap 11.00 Szólítsd a holtakat! 
Jn 11,28-43
• június 25. 18.00 Gyülekezetlátogatás - ta-
pasztalatcsere, Szóládon
• június 30., július 7.,  július 14. vasárnap 
11.00 Literáty Zoltán hirdeti az igét

Nyáron a bibliaórák és imaóra szünetel.
Halász Noémi lelkész szabadságon lesz 

június 30-július 15 között.
Probléma, kérdés esetén Ellenberger Jó-
zsef gondnok úr kereshető: 30/338-97-62.

Fogászati rendelés - Dr. Kőszegi Marietta   560-989 12.00-18.00 11.00-17.00 9.00-15.00 9.00-15.00 iskolafogászat
Fogászati rendelés - Dr. Molnár Beáta 560-970  /48 iskolafogászat 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30 nincs
Gyermekorvosi rendelés - Fonyód 560-978 14.00-15.30 13.00-14.30 10.30-12.00 11.00-12.30 09.00-11.00
Gyermekorvosi rendelés - B.fenyves 460-236 13.30-14.00 14.30-15.00 nincs nincs 08.30-09.00

Védőnői Szolgálat 560-973 12.00-15.00 12.00 -14.00 12.00-15.00 iskola munka látogatás

Szakellátás Közvetlen elérhetőség Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Általános ultrahang* (beutaló köteles) 560-983 08.00 - 12.00 08.00 - 12.00 9.30 - 12.00 08.00 - 12.00 08.00 - 12.00
Belgyógyászat* (beutaló köteles) 560-985 08.00 - 13.00 08.00 - 13.00 08.00 - 13.00 08.00 - 13.00
Bőrgyógyászat 560-988 két hetente 8-14.00 07.30 - 14.30 07.30 - 14.30
Fizioterápia* (beutaló köteles) 560-970 /21 07.30 - 14.30 07.30 - 14.30 07.30 - 14.30 07.30 - 14.30 07.30 - 14.30
Foglalkozás egészségügyi alapellátás* 560-985 14.00 - 16.00 14.00 - 16.00
Fül-orr-gégészet 560-979 13.00 - 17.00 08.00 - 12.00 08.00-15.00 13.00 - 17.00
Gasztroenterológia* (beutaló köteles) 20/ 319 5738 08.00 - 13.00 08.00 - 12.00
Gyógytorna* (beutaló köteles) 560-970 /27 08.00 - 14.30 08.00 - 14.30 08.00 - 14.30 08.00 - 14.30 08.00 - 14.30
Ideggyógyászat* (beutaló köteles) 560-974 14.00 - 18.00 08.00 - 14.00
Kardiológia* (beutaló köteles) 560-985 08.00 - 12.00 14.00 - 18.00
Laboratórium (beutaló köteles) 560-984 07.30 - 14.00 07.30 - 14.00 07.30 - 14.00 07.30 - 14.00 07.30 - 14.00
Nőgyógyászat szakrendelés és UH 560-970 /25 08.00 - 13.00 08.00 - 13.00 08.00 - 13.00 08.00 - 13.00 08.00 - 13.00
Ortopédia* (beutaló köteles) 560-974 09.00 - 16.00
Urológia* 560 970 09.00-14.00
Pszichiátria 560-971 15.00 - 18.00 15.00 - 18.00
Reumatológia* (beutaló köteles) 560-974 07.30 - 14.30 08.00 - 12.00 07.30 - 14.30
Röntgen (beutaló köteles) 560-983 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00
Sebészet 560-982 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00
Szemészet* 560-986 08.00 - 13.00 08.00 - 15.00 08.00 - 15.00 08.30 - 14.30 08.00 - 13.00
*-gal jelölt szakrendelésekre előjegyzés szükséges
A rendelési idők szabadság, egyéb távvollét miatt változhatnak. 

08.00 - 12.0008.00 - 12.00 08.00 - 12.00

08.00-12.00 08.00-12.00

12.00-15.00

08.00-12.00

Az Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fonyód rendelkezésre állási ideje (2019. március 01-től)
8640 Fonyód, Szent István u. 27., Telefon: 85/560-970, 560-980, Fax: 85/560-976, www.gyogyintezetfonyod.hu, e-mail: ekht@t-online.hu

Alapellátás: Közvetlen telefonszámok Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Ügyelet          (Tel: 85/360-050)
Hétköznap naponta 16 órától másnap reggel 8 óráig

Hétvégén és ünnepnapokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig

I.sz.felnőtt háziorvosi körzet- Dr. Herczeg Attila (Szent 
István u. 27. II. szint) 560-972

II.sz. felnőtt háziorvosi körzet - Dr. Schmidt Andrea 
(Fonyód, Dobó I.u.1.) 363-214

08.00-12.00 08.00-12.00

08.00 - 12.00

Figyelem!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Fonyód Város Önkor-

mányzat Képviselő-testülete 2019. június 22-én (szom-

baton) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal Nagytermé-
ben (8640 Fonyód, Fő u. 19.) Üdülőhelyi Fórumot tart.

Minden	érdeklődő	polgárt	tisztelettel	várunk!
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Az Öregdiákok májusi programjai
„Várnak	a	tavak,	csónakok,	stégek….”	/Andók	Veronika/

Múzeumok Éjszakája
2019. június 22. 18 órától

Programok:
Kezdés: 18 órakor

• 18.00 Balogh Edit Ferenczy Noémi - díjas textilművész 
kiállítás megnyitója
• 18.30 Németh Gábor és Kalocsai Eszter a Liszt Ferenc 
Zeneakadémia végzős hallgatóinak vonós kamarazenei 
koncertje 
• 18.30-tól Kézműves udvar a Múzeum kertben: Manó 
Móka - szórakozás a legkisebbeknek, Agyagozás, Közös 
mandala készítés természetes anyagokból, Virágkoszorú 
fonás, Környezetvédelmi társasjátékok, Gyógynövény be-
mutató és gyógyteasarok
• 19.30 Lóczy Lajos: „A Balaton” - Lóczy István előadása 
és könyvbemutatója
• 21.00 Szent Iván éji tűzugrás és táncház 

Május elején elballagtak a Mátyás 
Király Gimnázium végzős di-
ákjai.  A megható  ünnepsé-
gen Lengyel Melánia, Tóth 
Csenge és Kovács Ádám ve-
hette át kitűnő tanulmányi 
eredményéért  a „Fonyódi 
Gimnázium Öregdiákjainak 
Baráti Köre” díj plakettet és a vele járó 
50-50 ezer forintot. 

Eltelt öt év, a vezetőség megbíza-
tása lejárt. A beérkezett javaslatok  
alapján a következő öt évre  bizalmat 
kapott a tagságtól:  elnökként Né-
meth Julianna, aki 15 éve tölti be ezt 
a posztot, elnökségi tagként Dornerné 
Kiss Mária, aki 2009 óta, Fábián Lász-
lóné, aki 2011 óta végzi ezt a munkát, 
továbbá Pintér Csabáné és Tóth Zsu-
zsanna. A közgyűlés megköszönve az 
eddigi munkát, sikeres együttműkö-
dést kívánt az elnökségnek! 

 Szőlősgyörökön részt vettünk a 
Göre Gábor humorkonferencián,  ahol 
híres professzorok és Varga László 
megyés püspök is tartott előadást. 

Budapesten megnéztük az Öntödei 

Múzeumot, amely a Ganz Ábrahám ál-
tal 1845-ben alapított Ganz-
gyár egykori öntödéjében 
működik.  

Elszámoltunk a 2018-as 
NEA  támogatással  és nagy 
örömünkre ismét sikeresen 
pályáztunk, így 450 ezer fo-

rintot kapunk működési költségekre.
Várdán töltöttünk egy kellemes na-

pot, ahol Varga András polgármester  
somogyi vendégszeretettel és finom 

ebéddel fogadott bennünket. A felújí-
tott faluház udvarán a Madarak, fák 
napja rendezvény zajlott több iskola 
tanulóinak a részvételével. Találkoz-
tunk Bálint Györggyel, aki július 28-
án tölti be a 100. életévét. Az „ország 
főkertésze”  Várda  díszpolgára lett.  
Kívánjuk, még sokáig örvendjen ilyen 
jó egészségnek! A nap zárásaként a  
csodálatos Szász Endre kastélymúze-
umba látogattunk.  

        Németh Julianna

Dog Beach Fest
Ha szeretnétek együtt lazulni, pancsolni a Balaton-

ban, érdekes programokon, versenyeken részt venni, 
sok kutyás kiállító termékei és szolgáltatásai között vá-
logatni, akkor irány a Dog Beach Fest! Az igazi kutyás 
kikapcsolódás, kutyás strand „feeling” garantált! Várunk 
mindenkit a Fonyódi Kutyás Fürdetőhelyen! A rendez-
vény programjai ingyenesen látogathatók és vehetők 
igénybe. A strandbelépő ára 200 Ft.

Programok: 
Déltől folyamatosan: kutyatréner	interaktív	előadása,

állatorvosi	tanácsok,	kutya	szépségverseny,	
trükkverseny	kutyáknak,	SUPdog	-	állószörf	kutyával
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A missziós gyerekek első jótékonysági estje és 
sütivására

Miniszteri elismerő oklevéllel tért haza a
Fonyódi Tűzoltózenekar

Május 24-én a Fonyódi Tűzoltóze-
nekar három napra Alföldre, Lakite-
lekre költözött.

Meghívást kaptunk a II. Kárpát-
medencei Önkéntes Tűzoltózenekari 
Találkozóra. Három 
határontúli zenekar is 
érkezett erre. Erdélyből 
kettő. A környék 120 bar-
langjáról, Nagy-Magyar-
ország legnagyobb unitá-
rius többségű falujáról, a 
régmúltra visszatekintő 
kórusmozgalmáról neve-
zetes Homoródalmásról. 
A másik együttes az 1849. 
július 30-án „Egy gondolat 
bánt engemet” versének 
elszavalásának helyéről, 
azt követő utolsó 20 km-re 
lévő Segesvárra indult Petőfi emlékét 
őrző városból, Székelykeresztúrról 
érkezett. Harmadikként az a zenekar 
jött, ahol a történelmet meghatározó 
1697-es - a két évvel későbbi karlócai 
békéhez vezető- csata zajlott, a most 

Másfél éve hat bátor kisgyermek 
Fonyódról, Balatonboglárról és Sző-
lőskislakról csatlakozott a Szent 
Gyermekség Művéhez, és azóta is 
„kis imával és kis áldozattal” segítik 
rászoruló testvéreiket.

Március 17-én este a 
családos mise után nagy 
izgalommal vártuk „rokona-
inkat, barátainkat és üzlet-
feleinket” első jótékonysági 
estünkre.

Egy hónapja készültünk 
rá, több próbát is tartottunk, 
gyakoroltunk, sütiket sütöt-
tünk. És persze sok-sok sze-
retettel elhívtuk mindazokat, 
akikben bíztunk, hogy szíve-
sen hallgatják az előadásaink és szí-
vesen támogatják a gyűjtésünket.

Az érdeklődő, sőt nagyon lelkes 
közönség meghallgathatta, milyen 

Szerbiához tartozó, magyar többsé-
gű Zenta városából.

A főprogram 25-én volt, amikor a 
résztvevők a Kiskunfélegyházára szer-
vezett ünnepségen vettek részt. Ez a 

35 ezres város főutcáján 1 km hosszú 
menetzenével kezdődött.

Utána a zenekarok a szabadtéri szín-
padon egyenként mutatkoztak be. A 
fonyódi zenekar fellépését az azt évek 
óta eredményesen vezető Kiss Ferenc 

karmester vezényelte. A tapsokból is le-
mérhetően az előadás nagy sikert ara-
tott. Ezt követően a zenekarok több szá-
mot együttesen adtak elő, melynek első 
részét a mi karmesterünk vezényelte.

Fellépésünk külön ered-
ménye és érdekessége volt 
a zenekarunk legnagyobb, az 
összes résztvevő között is a 
legrégebbi, 70 éves hangsze-
re, és az azon játszó, 55 éves 
egyesületi tagunk: Dégi János 
közönség előtti bemutatása.

Este a szállásunk, a Laki-
teleki Népfőiskola a hajnalig 
tartó örömzenétől volt han-
gos. Persze a sikerünkön és 
kivételes eseményünkön sem 
feledkezhetünk meg a zene-
karunk 20 évvel ezelőtti mély-

pontjából kiemelő, a most is velünk sze-
replő Kiss Zoltánról.

	 László	Győző
 elnök, Fonyód Város Önkéntes
 Tűzoltó Egyesülete

szépen játszanak a missziós gyere-
kek zongorán, fuvolán és trombitán, 
láthattak egy kis színdarabot, és hall-
hattak néhány jó viccet, emlékezetes 
történetet és szép éneket is.

Barátaink felajánlása nyomán a fino-
mabbnál finomabb sütik mellett értékes 
könyveket és szép rózsafüzéreket is le-
hetett vásárolni. A sütik és az olvasók 

mind elfogytak (egy rózsafüzér maradt 
a következő alkalomra), a könyvek is 
szép számmal gazdára leltek.

Közel 80000 Ft gyűlt össze ezen 
az estén, még egyszer hálásan kö-

szönjük minden barátunk 
nagylelkű adományát, me-
lyet egy környékbeli édes-
anyának juttattunk el, aki 
egyedül neveli gyermekeit, 
nehéz körülmények között. 
A segítségünkre még egy 
darabig szükségük van, 
de reméljük, a következő 
jótékonysági estünk és 
sütivásárunk már egy má-
sik család javára fog szólni, 
mert szeretnénk úgy segíte-

ni, hogy akin segítünk, az mielőbb a 
maga lábára tudjon állni.

	 	 Kovács	Orsolya
  animátor
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Június hónap is eseménydúsan 
telt a nappaliban, Albit születésnap-
ján, Ritát és Angéla nénit névnapju-
kon köszöntöttük.

Sort kerítettünk az idei első sü-
tizésre is, mely a képek tanúsága 
szerint is nagyon jól sikerült. Ter-
mészetesen folytatása következik.

Már tervezés, szervezés alatt 
állnak az idei évi kirándulásaink, 
beszámolónkat az újság hasábjain 
olvashatják majd.

A Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat soron következő ruhabörzéje: 
július 3-a, szerda, 10.00-12.00 óra 
között kerül lebonyolításra.

Intézményünk szolgáltatásait 
bemutató cikksorozatunkat a házi 
segítségnyújtás szolgáltatás rövid 
bemutatásával folytatjuk.

Házi segítségnyújtás keretében a 
szolgáltatást igénybe vevő személy 
saját lakókörnyezetében kell bizto-

„A csoda bennünk van,
mutassuk meg!”

Szilágyi Enikő színművész egyhetes 
Színházi workshopja a Fonyódi Kul-
turális Központban! A részvételi díj 
25.000.-Ft/fő. A minimum korhatár 
13 év.  A workshop 2019. július 15-
től 21-ig (hétfőtől-vasárnapig) kerül 
megrendezésre. A napi foglalkozá-
sok délelőtt 10:00-13:00 óráig, és 

délután 14:00-17:00 óráig tartanak.

Információ és regisztráció:
+36 20/320-5599; +36 85/900-049

Email: muvelodesihaz@fonyod.hu

A Szociális Központ hírei
sítani az önálló életvitel fenntartása 
érdekében szükséges ellátást.

Házi segítségnyújtás keretében szo-
ciális segítést vagy személyi gondo-
zást kell nyújtani.

A házi segítségnyújtás hozzájárul 
ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő 
fizikai, mentális, szociális szükséglete 
saját lakókörnyezetében, életkorának, 

élethelyzetének és egészségi állapo-
tának megfelelően a meglévő képes-
ségeinek fenntartásával, felhasz-
nálásával, fejlesztésével biztosított 
legyen. A kétféle gondozás közül az 
állapot felmérést követően döntjük el, 
mely szolgáltatásra és milyen időtar-
tamban, milyen gyakorisággal lesz az 
igénylő jogosult. A szolgáltatás jog-
szabályban meghatározott segítség-
nyújtási formák szerint működik, ettől 
a szolgáltatást nyújtó nem térhet el. A 
szolgáltatást szakképzett gondozónők 
nyújtják, minden ellátást igénylőnek 
szükséglete szerint biztosítjuk. A szol-
gáltatás igénybe vétele ingyenes.

Az igényléssel, valamint a jogosult-
sággal kapcsolatban Vass Lajosné, 
Magdi ad bővebb tájékoztatást az 
érdeklődőknek személyesen (munka-
napokon 8.00 és 16.00 között), illetve 
telefonon: 85/560-212.

	 	 	 	 F.A.

Szerezz szakmát Fonyódon!
A Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája az 

alábbi ingyenes szakmai képzéseket hirdeti meg 2019 szeptemberétől:
I. Esti tagozatos 2 éves képzéseink:
• hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
• eladó
• kőműves
• pénzügyi-számviteli ügyintéző (érettségihez kötött)
• turisztikai szervező, értékesítő (érettségihez kötött!)
Az esti tagozatos diákok számára is biztosítunk diákigazolványt! Felső 

korhatár nincs!
II. Nappali tagozatos, 1 éves érettségi utáni képzéseink:
• kereskedő – feltétel: kereskedelem ágazati érettségi vizsga!
III. Nappali tagozatos, általános iskola utáni 3 éves szakközépiskolai 

képzéseink:
• villanyszerelő
• épület- és szerkezetlakatos
• ács
IV. Nappali tagozatos, általános iskola utáni 4+1 éves szakgimnáziumi 

képzéseink:
• rendészet és közszolgálat
• turisztika
V. Nappali tagozatos, érettségire felkészítő 2 éves szakközépiskola 
feltétel: iskolai rendszerű képzésben szerzett OKJ-s bizonyítvány
Nappali tagozatos képzéseinken a felső korhatár 25 év.

További információ:
Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

8640 Fonyód, Béke u. 1. 
Tel: (85) 361-510

e-mail:  iskola@liveedu.bacsak.hu 
facebook.com/bacsak.fonyod

Meghívó 
A Comenius Csoport tisztelettel 

meghívja Önt a

„Mégis”
című kiállításának megnyitójára.

2019. július 5-én,
pénteken 17 órára

a Fonyódi Kulturális Központba 
(Ady Endre utca 17.)

részletek: www.fonyod.hu
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A bélatelepi Szaplonczay sétá-
nyon érhetjük el a 
Márffy teret, ahol 
1926 óta áll az a pi-
henőhely, amely lét-
rejötte óta a Ripka-
emlék nevet viseli.  

Keletkezése szoro-
san összefügg az ún. 
„balatoni körút” és a 
Walko kilátó építésé-
vel is, viszont mind-
ezek hátterében az 
emlékhely névadója, 
Ripka Ferenc bélatepi 
villatulajdonos, buda-
pesti főpolgármes-
ter áll. Ripka a Gázgyár igazgatója 
volt, az alapító, Szaplonczay Manó 
halála után ő lett a Bélatelepi ér-
dekeltség vezetője. Jó kapcsolatot 
ápolt a Habsburg hercegi családdal 
és a korabeli közélet több tagjá-
val. A Tanácsköztársaságot követő 
időszakban kötött barátságot Vass 
József kalocsai nagypréposttal, aki 
később a Bethlen-kormány népjóléti 
és munkaügyi minisztere volt. 

A trianoni döntés után felértéke-
lődött a balatoni turizmus, így annak 
fejlesztése is állandó téma volt. Fo-

Az Önkormányzat már keresett 
megoldást arra, hogy a kétezres évek 
elején megtisztított Ripka emlékmű-
vet újra szebbé varázsolják. Egy fo-
nyódi telephelyű, új vállalkozó szemé-
lyében sikerült megoldást találni, aki 
referencia munkának szánva a felada-
tot, végre is hajtotta a megbízást. 

A Ripka-emlék

Megszépült a Ripka emlékmű! 

nyódra rendszeresen jártak nyaralni 

a kormány tagjai, s egy ilyen alka-
lom, az 1924. évi bélatelepi minisz-
teri találkozó következménye volt 
az, hogy elhatározták: megépítik a 
Földvártól a mai 7-es út elődjét a Ba-
laton partján. A nagyszabású, több 
évig tartó útépítés költségvetésébe 
– nem hinném, hogy véletlenül – be-
levették azt a fonyódi kitérőt, ame-
lyet ma József utcaként ismerünk 
(amely a II. világháború előtt még 
a Vass József utca nevet viselte). 
Sőt – itt is Ripka keze-nyomát vélem 
felfedezni – két emlékhely is kialakí-

tásra került (állami támogatásból): 
a Walko-kilátó és a 
bélatelepi sétányon 
a Ripka emlék. A 
fonyódi útszakasz 
1926-ban készült el, 
a városvédő egyesü-
let 2001-ben állított 
emléktáblát a kúton 
Ripka Ferenc előtt 
tisztelegve.

A Ripka-emlékről 
szóló hosszabb 
írásom az interne-
ten: fonyodregen.
blogspot.hu

             Varga István

A magasnyomású mosással, sír-
emlékek, műemlékek tisztításával 
és impregnálásával, üveg és reklám-
felületek, napelemek tisztításával, 
kishajók, lakókocsik és mobilházak 
külső - belső takarításával és graffi-
ti eltávolításával foglalozó H2O Mo-
bilmosó májusban dolgozott az em-

lékmű és annak 
k ö r n y e z e t é b e n 
található kőfelü-
letek megtisztítá-
sán.

Így a szezon-
ban már egy 
szebb arcát 
mutatja majd a 
Szaplonczay sé-
tány egyik ékes-
sége.

	szerkesztőség
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Óvodánk egyik kiemelkedő ünnepe a 
gyermekek évzárójával egybekötött bal-
lagás, az iskolába menők bú-
csúztatása. Az egész nap fo-
lyamán „ünnepibe öltöztetett” 
virágokkal, gyermekrajzokkal 
feldíszített aulában zárjuk az 
évet és köszönünk el az iskolá-
ba menő nagycsoportosoktól. 
Tavaszi beíratás alkalmával 
27 óvodás iratkozott be az ál-
talános iskola első osztályára. 
Délelőtt az öt csoport közösen 
együtt körbeállva, versekkel, 
dalokkal, apró ajándékokkal 

Évzáró és ballagás az óvodában
kedveskedtek a nagyoknak, míg dél-
utánonként minden csoportban külön-

külön tartották az évet záró ünnepélyt. 
Különösen tetszett a gyerekeknek a 

szappanbuborék fújás, hozzá 
illő zenére, kedvükre varázsol-
hattak a szivárvány minden 
színében pompázó, buboréko-
kat. A gyermekek általában az 
évszakok köré felfűzött műsort 
adtak elő, ahol kicsik, középső-
sök és nagyok koruknak meg-
felelő verseket, mondókákat, 
meséket, kedvelt énekeiket, 
dalos játékokat mutatták be.

	 											Szántó	Andrea	

A Fonyódi Óvódáért Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2018-os esztendőről megtekinthető a 
www.fonyod.hu weboldalon!

Gyermeknap a bölcsődében

Kripta villa
Múzeum és kávézó

Fonyód, József u. 16.

Nyitva tartás:
H–V: 1000 - 2100

Kripta villa múzem:
06-20/423-3536

Villa Kávézó:
06-20/311-8791
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A kedvező időjárásnak is köszönhe-
tően megtelt a Vigadó tér május 26-án 
vasárnap délután. A Fonyódi Kulturális 
Intézmények szervezésében igazán jól 
sikerült az idei gyermeknap, hiszen a 
rengeteg játék, a tartalmas kísérő prog-
ramok mindenki számára maradandó 
élményt nyújtottak. Az elmaradhatat-
lan játszási lehetőségek - légvár, óriás 
csúszda, élő csocsó, szumó, ugrálók 
- mellett volt Babasarok a legkisebbek-
nek, Varázshangok családi játszóház, 
szörf- és vitorlásiskolai 
bemutató, arcfestés, 
zsákbamacska (sok-sok 
ajándékkal megtöltve…). 
A móló mellé költözött 
egy egész huszártábor, 
sőt, katonák akadálypá-
lyát építettek, amelyek 
mindig sok érdeklődőt 
vonzottak. A parkolóban 
most is kívül-belül tanul-
mányozhatták a gyerekek 
a mentő-, a tűzoltó- és a 

Június első hétvégéjén, Siófokon 
egyesületünk is képviseltette magát a 
Nemzeti Regattán. Fonyód városának 
színeiben álltak delegáltjaink az első 
mezőny rajtjához, a VAGABUND Vitor-

lás Sportegyesület és a Fonyódi Kor-
moránok Vitorlás Egyesület tagjai kar-
öltve vettek részt a rendkívüli hétvégi 
programon.

A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) 
és szervezőtársai által, immár 4. al-
kalommal megrendezett Nemzeti Re-
gatta - Magyarország Településeinek 

Fonyódi Gyermeknap

Fonyód a Nemzeti Regattán

rendőrségi autókat. A Balatoni Hajózási 
Zrt. a gyerekek számára ingyenes sé-
tahajózással kedveskedett. Városunk 
a gyermeknap keretében fogadta pol-
gárrá a legfiatalabb fonyódiakat szép, 
meghitt műsor keretében. A Répa-
Retek-Mogyoró együttes zenés, inter-
aktív vidám műsora megmozgatta nem 
csak a gyerekeket, hanem szüleiket, 
nagyszüleiket is. A gyermeknap a sport-
csarnokban folytatódott - zárult, ahol a 
Bogármese című mesés táncshowt, 

egy igazán nagyszabású produkciót lát-
hattak a gyerekek a családjukkal együtt.

KÖSZÖNJÜK a gyermeknap támoga-
tóinak a felajánlásaikat: 

Fonyód Város Önkormányzata, Va-
gabund Vitorlás Sportegyesület, Kar-
dos János, Fapipa Vendéglő, Fonyódi 
Lángos, Foltvarrók Baráti Köre, Port 
Café, Bedrock Beach, Csali Büfé, Pocika 
Vendéglő, Café Móló, Ari Papír, Cobra 
gyógynövénybolt, Marco Café, Barba-
kán kávézó, Kapos Balloon Kft., Farkas 

Bt. - Hírlap üzlet, Gizo 
Kft., NoZsu Fonalműhely, 
Lions Club, Bulizóna aján-
dék és strandcikk üzlet, 
Pacsni-Sziget, Horváth 
János e.v., BAHART Zrt. 
- hajózás, Lelki Egészség 
Központ  Fonyód, Talen-
tum Ház-Nyírő Krisztina, 
Rendőrség, Tűzoltóság, 
Mentőszolgálat, Katona-
ság, Fonyódi Gyermek Hu-
szár és Tüzér Bandérium

A közelmúltban a Városüzemel-
tetés egyedi megjelenésű, dekorált 
kerékpárt helyezett ki a Posta előtti 
térre. Ez különleges hangulatot és 
látványt nyújt az arra járók számára. 
A tervek szerint a város több pontjá-
ra, több, hasonló módon megszépí-
tett kerékpár kerülhet ki.

Vegyük észre

Vitorlás Fesztiválja - hatalmas sikert 
aratott. Az ország különböző pontjairól 
50 település 16 megyéből mutatkozott 
be a nagyközönségnek, mindemellett 
rengeteg program várta a látogatókat. 

A vitorlásversenyen 
csapatunk a tavalyi 
győztest, Baja vá-
rosát verve lett IV. 
helyezett. Köszön-
jük a kiváló futamot 
Vela fedélzetén! 
A csapat - balról 
jobbra: Bakai László 
(VAGABUND), Hor-
váth Zoltán, Csányi 
Gábor (Kormorá-
nok), György Ka-
talin (VAGABUND) 

Sabján Annamária (kormányos) Berényi 
András (Kormoránok), Győrfi Rita és Ko-
csis Ádám (VAGABUND). 

Egyesületünk már nagy lendülettel 
készül a nyári táborszezonra. Az idei 
évben is lehetőség van a fonyódi ál-
talános iskolás gyermekek számára 
kedvezményesen (korlátozott lét-

számban) részt venni vitorlástábo-
rainkban. Ennek részleteiről az iskola 
ad tájékoztatást, a tábori jelentkezé-
seket a vitorlasoktatas@gmail.com 
címre várjuk. 

	 VAGABUND
	 Vitorlás	Sportegyesület
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APRÓHIRDETÉSEK
Fonyódon a Balaton Társasüdülőben 
felújított 2. emelet 5-ös apartman el-
adó! Irányár: 16 millió forint!  Érdeklőd-
ni: 06-70/609-7496

•••
ELADÓ 2018. nyarán vásárolt hibátlan, 
garanciális INTEX acélvázas kültéri me-
dence 457*457*107 cm. Tartozékaival 
a vételár ötven százalékáért. Kristály 
szűrőkészlet, létra, önjáró automata, 
solar zuhanyszett, műmárvány zuhany-
tálca, vízmelegítő fólia, takaróponyva, 
vegyszerek stb. Érdeklődni: 06-20/988-
5525

•••
Albérletet, lakhatást keres sürgősen, 
hosszútávra is, kétgyerekes család. Jú-
nius végétől. Tel.: 06-20/522-7769

•••
Eladó kanapé két fotellel, mosógép, 
férfi bőrkabát (XL), két csillár (ötágú), 
mélyhűtőláda (120 l-es), kávéfőzők, 

Az apróhirdetések ingyenesek, feladásuknak feltétele egy megrendelőlap kitöltése és aláírása. Ezeket a 
könyvtárban az információs pultnál, valamint a Fonyód Média irodájában vehetik át és adhatják le.

Letölthető a www.fonyod.hu weboldalról és beküldhető a hirmondo@fonyod.hu e-mail címre.

hajszárítók, svájci főzőedények, evő-
eszköz készlet. Tel.: 06-30/603-3840; 
06-30/641-7828

•••
Fonyód költőjének, Fodor Andrásnak 
Ezer este Fülep Lajossal című kettő 
kötetes könyve eladó! Tel.: 06-20/930-
9844

•••
Hat személyes étkező sarokgarnitúra 
(tölgyfa, újszerű) olcsón eladó! Tel.: 06-
30/267-4137

•••
Egyedülálló nő keres újszerű állapotú 
családi házban albérletet.
Tel.: 06-20/959-1715

•••
Eladó kettő darab rézedény, Majolika 
váza, 80 cm magas baba, farmer nadrá-
gok, különböző festmények, fa falióra. 
Tel.: 06-30/603-3840; 06-30/641-7828

•••

ÁLLÁSAJÁNLAT! A fonyódi Napsugár 
Kemping és Panzió állást kínál Takarító-
női munkakörbe, szükség estén szállást 
is tudunk biztosítani! Jelentkezni az 
alábbi elérhetőségen lehet 09:00-18:00 
között: 06-30/996-6297

•••
Frissítő - közérzetjavító - test és talp-
masszázs a relax masszázs szalonban 
- Horváth Katalin masszőr. Tel.: 06-
30/631-9596

•••
Új Cort NA 880 akusztikus gitár eladó! 
Irányár: 38.500,- Ft. Tel.: 06-30/439-
9741

PC, laptop, okoseszközök üzembe he-
lyezése, beállítása, karbantartása, ta-
nácsadás, kényelmesen az otthonában. 
További információ: kbkrisz.com vagy a 
+36-70/575-9762 telefonszámon.

•••

V. Balaton Budo Kupa
Május 18-án Fonyód városa adott 

otthont az 5. Balaton Budo Kupa elne-
vezésű meghívásos karate versenynek, 
melyre 16 egyesület 227 versenyzője 
adta le a nevezését. A küzdelmek há-
rom tatamin zajlottak, formagyakorlat 
és küzdelem versenyszámokban. 

A fonyódi csapat az alábbi helyezése-
ket érte el:

Ádám Tamás 11 éves utánpótlás fiú 
formagyakorlat arany érem, küzdelem 
bronzérem,

Beliczky Máté 9 év utánpótlás küz-
delem ezüstérem, formagyakorlat 
bronzérem, 

Czink Helka 7 év formagyakorlat 
arany, küzdelem bronzérem, 

Domina Boglárka 10 éves formagya-
korlat arany, küzdelem bronz érem,

Domina Panna 12 éves formagyakor-
lat ezüstérem, küzdelem ezüst érem,

Földes Lujza 7 éves formagyakorlat 

arany érem, küzdelem ezüst érem,
Herczeg Áron 8 éves formagyakorlat 

bronzérem, küzdelem bronz érem,
Juhász Gergő 7 éves formagyakorlat 

ezüst, küzdelem arany,
Makai Benedek 10 éves formagya-

korlat ezüst, küzdelem ezüst,
Pintér Máté 10 éves formagyakorlat 

ezüst, küzdelem 
ezüst,

Schlut Barna-
bás 7 éves forma-
gyakorlat bronz-
érem, küzdelem 
bronzérem,

Szigeti Ádám 
7 éves formagya-
korlat bronzérem, 
küzdelem bronz-
érem,

Zeke Dorka 16-
17 éves formagya-
korlat bronzérem,

Zeke Zalán 12 éves küzdelem bronz-
érem, 

Ferbel Dominik 10 éves formagya-
korlat arany érem, küzdelem bronz-
érem.

  
	 	 Somogyi	Péter
  edző 
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