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Döntött a Képviselő - testület
A június 22-i rendkívüli ülés összefoglalója

Vegyük észre

A Városüzemeltetés 2019. évi Fürdő-
hely éves üzemeltetési szabályzatának 
módosítását tárgyalták. A Sándortelepi 
(Panoráma) strandra vonatkozóan 
a szabályzat kiegészítésre került a 
dohányzásra vonatkozó ren-
delkezésekkel. A módosított 
szabályzat az alábbiakat tartal-
mazza: 

A strand területén kijelölt 
dohányzóhely található, figye-
lemmel a strand nem dohány-
zó vendégeire.

Tilos dohányozni, elektro-
mos cigarettát és dohányzást 
imitáló elektronikus eszközt 
használni:

• a strand bejáratától számított 5 mé-
teres távolságon belül,

• a játszótereken és a külső határvo-
nalától számított 5 méteren belül

• szociális helyiségek, szórakozta-
tó-, és vendéglátó egységek bejáratától 
számított 5 méteren belül.

A tilalmat figyelmeztető tábla is jelzi.
A csikkeket az erre szolgáló hulla-

dékgyűjtő edényzetben kell elhelyezni.

A fentiekre és a törvény rendelke-
zéseire figyelemmel a Sándortelepi 
(Panoráma) strand területén dohány-
zóhely került kialakításra a strand dél-
keleti sarkában, az illemhelytől keletre 
eső és felnőtt fitneszpark mögötti terü-
leten, valamint a főbejárattól balra eső 
területen, továbbá tiltó táblák kerülnek 
ki a játszóterek környékén, melyek a 
nemdohányzók védelmét biztosítják.

Tavaly a Képviselő-testület kettő, 
ún. aktív zónát jelölt ki az Árpád parti 
strand területén. Az aktív zónákon belül 
van lehetőség a nem gazdasági célból 
használt sporteszközök tárolására a 
strand nyitvatartási ideje alatt, valamint 
ezen eszközök vízre juttatásához szük-
séges rámpák is ezeken a területeken 
helyezhetők el. 

Az elmúlt nyáron és az idei évben be-

érkezett panaszok alapján a csúszdánál 
lévő aktív zóna megszüntetését tárgyal-
ták az ülésen. A csúszda üzemelteté-
sével kapcsolatos területhasználat és 
a szörfösök területen való jelenléte fo-

lyamatos problémákat, fennakadásokat 
okozott a panaszosok elmondása sze-
rint.

Ezt figyelembe véve Fonyód Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Fonyód, Árpád part területén a térké-
pen látható 2. és 4. ponttal jelölt hely-
színeken aktív zónát jelölt ki. Az aktív 
zónák használata során az alábbi ren-
delkezéseket kell figyelembe venni:

- a jelölt területen kizárólag a strand 
nyitvatartási ideje alatt lehetséges a 
nem gazdasági célból használt sport-
eszközök tárolása,

- a területen építményt, eszköztároló 
állványt, az ún. csörlőzéshez haszná-
latos berendezéseket elhelyezni nem 
lehet,

- a terület kitáblázását az önkor-
mányzat végzi el,

- a területen a vízisporteszközök víz-
re jutásához szükséges rámpák elhe-
lyezhetők, de ezek használata a fürdő-
zők részére tilos, amelyről tájékoztatást 
kell adni az eszközöknél.

A Petőfi Sportegyesület benyújtotta 
kérelmét, mely szerint 6.486.343,- Ft 
önkormányzati támogatást igényel 
22.023.672.-Ft összeggel támogatott 
TAO pályázat önrészeként.

Az egyesület kérelme szerint a pályá-
zati forrás tárgyi eszközök beruházásá-
ra, felújítására (9 fős kisbusz, sportesz-
közök, felszerelések, pályakarbantartó 
eszköz, saját honlap, informatikai esz-

közök, hordozható kapu be-
szerzése) és az utánpótlás-ne-
velés feladatainak ellátására 
fordítható.

Fonyód Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete az ön-
részt az önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséből az általá-
nos tartalék keret terhére biz-
tosítja.

A testület a Fonyódi Tu-
risztikai Egyesület javaslatát 

elfogadta, amivel a Bélatelepi Nap és 
a Fonyódligeti Nap rendezvények idő-
pontját az alábbiak szerint módosította:

Bélatelepi Nap - 2019. július 28.
Fonyódligeti Nap - 2019. augusztus 04.  

Ugyancsak az ülés keretében a Süllő 
utca, Botond utca, Tópart utca forgalmi 
rendjét az alábbiak szerint módosítot-
ták:

- a Tópart utcán a középső társas-
ház bejárata mellett az autós közleke-
dést megakadályozó oszlopok, bóják 
kerüljenek elhelyezésre,

- Süllő utca, Botond utca zsákutca 
lesz.

A változtatások 2019. július 1. nap-
jától lépnek hatályba. 

„Ne használjunk műanyagot júli-
usban!” - hirdetik a közösségi médi-
ában civil szervezetek.

Ennek jegyében mostantól a Villa 
Kávézóban papír szívószálakat ad-
nak a hűsítő italok mellé.

Szárnyasi Ottó
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Félmilliárdos fejlesztés - megújuló strandok
Az elmúlt időszakban mindennapos 

témát szolgáltattak a Magyar Turiszti-
kai Ügynökség (MTÜ) által támogatott 
szabadstrand fejlesztések, azon belül 
is a beruházás időzítése és az elvégzett 
munkálatok ütemezése. Fonyódon öt 
strand, a Huszka utcai, a Báthori utcai, 
a Bélatelepi, a Városi és az Árpád par-
ti strand újul meg a közel félmillárdos 
forrásnak köszönhetően.

Az ötből egyedül az Árpád parti 
strand az, ahol szemmel 
láthatóan komoly mun-
kálatok folynak a strand 
nagyrészén, hiszen itt 
készül a legnagyobb fej-
lesztés is. A többi érintett 
strandon a beavatkozás 
nem terjed ki akkora terü-
letre, hogy ne lehetne ott 
strandolni.

„Azt kell tudni, hogy ezt 
a forrást vagy most elkölt-
jük, vagy ha ezt nem vál-
laljuk, akkor nem is kapta 
volna meg a város a támo-
gatást.”   - szögezte le Hidvégi József, 
polgármester. 

Mintegy hárommilliárd forint keret-
összeget biztosított az MTÜ országo-
san a szabadstrandok fejlesztésére, 
ebből sikerült közel 500 millió forintot 
Fonyódra hozni. A város a tizenegy 
meglévő strandjából és fürdőhelyéből 
azt az ötöt tudja fejleszteni a pályázat-
nak köszönhetően, ami hivatalosan is 
szabadstrandnak minősül. Az öt stran-
don felül van még hat olyan strand és 
fürdőhely, amelyeket bárki zavartalanul 

használhat. Ilyen a Panoráma strand, 
illetve a Strand utcai, a Tópart utcai, a 
Fürdő utcai, a Jácint utcai és a Virág 
utcai fürdőhely, utóbbi öt ingyenes. Eze-
ken kívül a Kutyás fürdetőhely melletti 
füves területet is említhetjük hetedik 
fürdőhelyként.

Az Árpád parton a legnagyobb ki-
hívást az 1,2 km hosszú futópálya ki-
alakítása jelenti, hiszen az előnytelen, 
csapadékos májusi (és júniusi) időjárás 

miatt a kivitelező nem mindig tudott 
dolgozni. Ez a futópálya a sportolni vá-
gyóknak nagy öröm lesz, de továbbra is 
várhatóan a kora reggeli és az esti órák-
ban fogják használni, napközben pedig 
egy sokkal komfortosabb, gumiborítá-
sú sétány áll majd a sétáló és fürdőző 
vendégek rendelkezésére. A burkolat 
előnye a korábbi állapotokhoz képest, 
hogy ezen nem áll majd meg a víz, nem 
lesz csúszós, balesetveszélyes. 

A strandokon összesen öt vizes-
blokkot újítanak fel, ezek mellé baba 

- mama szobák kerülnek kialakításra. 
A vizesblokkokban komoly előrelépés 
lesz a családbarát koncepció része-
ként, hogy gyerekmosdók is lesznek 
benne. A strandokon játszóterek újul-
nak meg, illetve nagyobbak és korsze-
rűbbek épülnek. Ezen kívül új padok és 
szemeteskukák kerülnek ezekre a te-
rületekre. A Városi strandon egy közel 
300 négyzetméteres épület kerül felújí-
tásra, amely rossz idő esetén és nagy 

melegben is lehetőséget 
biztosít a gyerekeknek 
játszani, beltéri játszótér 
kialakításával. A Bélate-
lepi strand sportpályái 
környezetének rendezé-
se is megtörténik. 

Az Árpád parton közel 
600 méter hosszan part-
védőmű is épül, de ez 
nem a pályázat részeként, 
hanem önerőből valósítja 
meg a város, hogy meg-
óvja a megújult stran-
dot a víztől. Korábban a 

strand másik felén pályázati forrásból 
már épült ilyen partvédőmű.

„Nyilván vannak kellemetlenségek és 
itt kérem mindenki türelmét és megér-
tését, amíg a munkálatok elkészülnek” 
- mondta a polgármester.

Összességében kulturáltabb környe-
zetet alakítanak ki ezeken a partszaka-
szokon, amelyek a környezetrendezést 
követően megújulva várják majd a he-
lyieket és a turistákat egyaránt.

           szerkesztőség
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Hétfőn is népszerű a piac

Aláírták a „kilátó projekt” szerződését

A tavalyi felújítás után továbbra is 
nagy népszerűségnek örvend a Fo-
nyódi Piac. A megújult piaccsarnok 
és környezete az átadás óta kulturál-
tabb, modernebb környezetet biztosít 

a kereskedők és a vásárlók számára 
egyaránt. Meg is látszik az érdeklő-
désen, hiszen már a nyár elején egyre 
nagyobb tömeg hömpölygött a Bala-

Álláspályázatok
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet:

    • pénzügyi ügyintéző 
    • beruházási műszaki lebonyolító, vagyongazda
    • titkárságvezető
    • beruházási és kabinet irodavezető
    munkakörök betöltésére.

A pályázatok megtekinthetők a https://kozigallas.gov.hu és a https://www.fonyod.hu weboldalon. 
A pályázat benyújtásának határideje 2019. július 29. napja.

Az úgynevezett „kilátó projekt” szer-
ződését aláírták a felek június köze-
pén. Ennek a pályázatnak a keretében 
épül meg az üvegkilátó a Szaplonczay 
sétányon, amely abban lesz egyedül-
álló, hogy a magas partról a levegőbe 

ton déli partjának legnagyobb piacán.
Mint arról már többször beszámol-

tunk, a Képviselő - testület úgy dön-
tött, hogy ez év májusától októberig 
bevezetik a hétfői piaci nyitva tartást 
is, ám ez a csapadékos májusi időjá-
rás miatt nem indult kedvezően.

„Nem jól indult a hétfői piacnap, 
hiszen az első három hétfői piacot el-
mosta az eső. Pünkösd hétfőn azon-
ban már látszott, hogy nagy az igény 
rá, sok vevő látogatott ki a vásárba. 
Az a zöldséges, aki akkor kipakolt, 10 
órára eladta valamennyi portékáját.” - 
számolt be Hidvégi József, Fonyód 
város polgármestere.

Ahogy a polgármester fogalmazott, 
azt szeretné a város, hogy egyre több 

kereskedő jelenjen meg a hétfői na-
pon is árujával, hiszen a főszezonban 
óriási vásárlói igényre lehet számíta-
ni. A kereskedőknek a szerda, szom-
bati nap mellett a hétfői árusítás nem 
jelent plusz terhet, hiszen az önkor-
mányzat nem emelte a bérleti díjat, 
immár 12 esztendeje.

„Szeretném eloszlatni azt a tévhitet, 
amit egyesek terjesztenek, jövőre sem 
fogunk a harmadik piacnap miatt bér-
leti díjat emelni! Mi a piac népszerű-
ségét szeretnénk növelni. Ha jövőre is 
én leszek a polgármester, garantálom, 
hogy nem fogunk bérleti díjat emelni!” 
- jelentette ki Hidvégi József.

           szerkesztőség

nyúlik majd, ahonnan megcsodálható a 
partfal madártávlatból. 

Ugyanebben a projektben épül par-
koló a Várhegyi Széplátónál, amely-
hez a Képviselő - testület döntésével 
a szükséges ingatlant már megvá-

sárolta a város. A Sipos-hegyi sé-
tányon közvilágítást létesítenek 
majd, illetve a Szaplonczay sétány 
környezete is megújul, egészen a 
Kettős-keresztig.

         szerkesztőség
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A Városüzemeltetés aktuális munkálatai

A piacfelügyelők is komfortosabb
környezetben dolgozhatnak

A szezon közeledtével is hangsú-
lyos feladatunk Fonyód területének 
folyamatos tisztán tartása, a közte-
rületek, sétányok, gereblyézése, sep-
rése, a hulladék, levél 
összeszedése és elszál-
lítása.

Elkészült az árkok 
kitisztítása a Gáz utcá-
ban, a Lőtérnél és a Fő 
utcában is. Folytattuk 
a kátyúzási munkákat 
mart aszfalttal a Dárdai 
közben és az Aradi vér-
tanúk utcában. A Vasas, 
a Mikes Kelemen és a 
Domb utcában útjavítá-
si munkálatok folytak 
július elején.

Folyamatosan történik a strandokról 
az összegyűjtött uszadék elszállítása, 
illetve a játszótéri eszközök folyama-
tos karbantartása, felújítása. A strandi 
napozó stégeket vízbe helyeztük, ösz-
szeszereltük, kihelyeztük a napvitorlá-
kat, a Wibit vízi élményparkot is vízre 

Közel háromévtizedes konténer 
érett meg a cserére és ennek ér-
dekében lépett is a város. Egy új 
konténert vásároltak, amely meg is 
érkezett a Fonyódi Piac területére, 
aki járt arra, bizonyára már látta.

„Nem csak kiveszünk pénzt a 
Piacból, hanem mint az elmúlt 
időszakban is láthattuk, vissza is 

tettük és a Sándortelepi Panoráma 
strand (szárazföldi) vizes játszóterét 
beüzemeltük.

Az intézményeknél felmerülő kar-

bantartási munkákat elvégeztük. Az új 
utcanév táblák folyamatosan kerülnek 
kihelyezése. A strandi bejárók tisztí-
tását, festését, felújítását elvégeztük, 
majd megtörtént a kihelyezésük is. A 
strandi bójákat is vízre bocsátásuk 
előtt lefestették munkatársaink. 

Fontos feladatunk volt az Óvoda 
átköltöztetése az Általános Iskolába, 
amelyet zökkenőmentesen elláttunk. 

A virágosítási koncepció jegyében 
a közterületi virágágyá-
sokba egynyári virágo-
kat ültettünk. Ezeknek 
és az új ültetésű fáknak 
az öntözéséről gondos-
kodtunk és folyamato-
san gondoskodunk. A 
közterületeken fűnyírást 
és sövényvágást szin-
tén elvégezzük. 

A váratlanul nagy 
mennyiségű csapadékot 
hozó vihar utáni kárel-
hárítási munkákat, szi-
vattyúzást, a kidőlt fák 

kivágását, elszállítását is elláttuk.
Immár heti három napon a Piac 

területének folyamatos tisztán tar-
tása, piac WC felügyelete is feladat 
számunkra. Az aktuális rendezvények 
lebonyolításában is segédkezünk.

                     Kristóf Györgyné

forgatjuk ennek bevételét. Mindig 
szükség van valamilyen felújításra, 
most ez a konténer került ide.” - fo-
galmazott Hidvégi József, Fonyód 
polgármestere.

A mai kor követelményeinek 
megfelelő, klimatizált helyiséget 
vehetnek hamarosan birtokba a 
piacfelügyelők, akik így komforto-2285_pelso-kom_2285_pelso-kom  2019.01.16.  6:43  Page 1

sabb, a piac hírnevéhez méltó kör-
nyezetben láthatják el munkájukat. 

A tervek szerint újabb területeket 
vonna be a város a piac területének 
bővítése érdekében, hogy a Balaton 
part legjobb piaca címet még in-
kább kiérdemelje a fonyódi!

 
           szerkesztőség

Az új és a régi konténer
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Hasznos információk

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
Három Királyok Gyógyszertár

Balatonboglár, Szabadság utca 4.,
Tel: 06-85/353-922

Július 15-21., Augusztus 26. - Szept-
ember 1., Október 7-13., November 

18-24., December 30. - 2020. Január 5.

Mária Gyógyszertár
Balatonlelle, Móra Ferenc utca 2.,

Tel: 06-85/351-295
Július 22-28., Szeptember 2-8., Október 

14-20., November 25. - December 1.

Arany Kígyó Gyógyszertár
Balatonboglár, Vikár B. utca 6/a.

Tel: 06-85/350-268
Július 29. - Augusztus 4., Szeptember 
9-15., Október 21-27., December 2-8.

Fonyódi Polgármesteri Hivatal
8640 Fonyód, Fő u 19.
E-mail: info@fonyod.hu

Tel.: 06-85/562-980

Járási Hivatal 
8640 Fonyód, Fő u. 19.

Tel.: 06-85/560-054, 06-85/360-160, 
06-85/795-036

Kormányablak - NAV ügyfélszolgálat
8640 Fonyód, Ady E. u. 1.

Tel.: 06-70/450-4656; 06-85/361-214

Fonyódi Járási Hivatal
Járási Földhivatala

8630, Balatonboglár,
Szabadság utca 15.

Tel:85/550-600

Egészségügyi Ellátást Szervező és 
Működtető Nonprofit Kft.

8640 Fonyód, Szent István u. 27.
Telefon: 85/560-970, 560-980

Honlap: www.gyogyintezetfonyod.hu/

Rendőrkapitányság
8640 Fonyód, Vitorlás u. 2.

fonyodrk@somogy.police.hu
Tel/fax: 06 85-560-990 

Fonyódi Vízirendészeti Rendőrőrs
8640 Fonyód, Keresztes György kikötő 

Tel.: 06-85/560-997
Balatoni segélyhívó: 1817

Fonyódi Járásbíróság
8642 Fonyód, Hunyadi J. u. 12-16.

Központi telefonszám: 06-85/560-150

Ügyészség
8640 Fonyód, Bartók Béla u. 88.

Tel.: 06-85/360-048

Fonyód Járási Szociális, Család- és 
Gyerekjóléti Központ

8640 Fonyód, Fő u. 43.
Telefonszám: 06-20/380-3701;

06-85/560-212 
E-mail: alapszolgaltatas@fonyod.hu

Fonyódi Kulturális Központ,
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

8640 Fonyód, Ady Endre u. 17.
Tel: +36-85/900-049

Mobil: +36-20/320-55-99
e-mail: muvelodesihaz@fonyod.hu

Fonyódi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit

Közhasznú Kft.
8640 Fonyód Vágóhíd u. 17.
Honlap: http://fonyodert.hu/

E-mail:info@fonyodert.hu
Telefon: 06-85/560-287

Ügyeleti mobiltelefon: 06-20/380-4728

Fonyódi Turisztikai Egyesület -
Tourinform Fonyód

8640 Fonyód, Ady Endre u. 17.
(Kulturális Központ, földszint)

Telefon: 06-20/959-7317
Email cím: fonyod@tourinform.hu; 

turisztika@fonyod.hu

Tourinform iroda -
Fonyód, Dísz tér, Pavilon

Tourinform iroda -
Fonyód, Vigadó tér 1.

Fonyód Konyha Nonprofit Kft.
8640 Fonyód, Hunyadi J. u. 3.

(Mátyás Király Gimnázium konyhája)
Tel.: 06-85/560-005

Mobil: 06-30/747-8809

Isteni Gondviselés Gyógyszertár
Fonyód, Szent I. utca 31.,

Tel:06-85/560-368
Augusztus 5-11., Szeptember 16-22., 
Október 28. - November 3., December 

9-15.

Turul Gyógyszertár
Balatonfenyves, Bocskai tér 1.,

Tel: 06-85/560-012
Augusztus 12-18., Szeptember 23-29., 

November 4-10., December 16-22.

Magyar Korona Gyógyszertár
Balatonlelle, Rákóczi F. utca 208.,

Tel: 06-85/554-190
Augusztus 19-25., Szeptember 30. - 

Október 6., November 11-17., Decem-
ber 23-29.

   
Ügyeleti idő zárástól az alábbi idő-

pontokig:
2019.07.01. - 2019.08.31. H-V: 22 óra
2019.09.01. - 2019.12.31. H-P: 20 óra, 

Szombat: 14 óra,
Vasárnap és ünnepnapokon: 12 óra

www.fonyod.huwww.fonyod.hu
www.fonyod.hu
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Menetrendi és vízitaxi járatok Fonyód-Badacsony 
útvonalon

MENETRENDI JÁRATOK

Főidény:
2019.07.06. és 09.01. között
FONYÓDRÓL BADACSONYBA

9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30,
17:00, 18:30

BADACSONYBÓL FONYÓDRA
10:15, 11:45, 13:15, 14:45, 16:15, 

17:45, 19:15
Utóidény:

2019.09.02. és 09.29. között
FONYÓDRÓL BADACSONYBA

9:30, 11:00, 12:30*, 14:00, 17:00
BADACSONYBÓL FONYÓDRA

10:15, 11:45, 13:15*, 16:15, 17:45

*A járat csak 09.02. és 09.08. között 
közlekedik.

VÍZI-TAXI JÁRATOK

Főidény:
07.06. és 09.01. között

FONYÓDRÓL BADACSONYBA
10:00, 11:15, 12:45, 14:15, 16:00, 

17:15, 18:30, 19:30
BADACSONYBÓL FONYÓDRA

10:45, 12:00, 13:30, 15:30, 16:30, 
18:00, 19:00, 20:00

Utóidény:
2019.09.07-08

FONYÓDRÓL BADACSONYBA

Sporttábor
Július 1-én megérkezett Érsek-

újvár testvérvárosunk Czuczor 
Gergely Alapiskola sporttáborozó 
csapata. Változatos programmal, 
Fonyód- és környékének felfedezé-
sével, kirándulásokkal, vitorlázással 
kedveskednek a szervezők a csa-
patnak. Fonyód város így köszöni 
meg az általános iskolások kiválóan 
sikerült felvidéki sítáborát.

10:00, 11:15, 12:45, 14:15, 16:00, 
17:15, 18:30

BADACSONYBÓL FONYÓDRA
10:45, 12:00, 13:30, 15:30, 16:30, 

18:00, 19:00

A járatok indulását a forgalom 
függvényében felfüggesztjük! Egyéb 
időszakokban a járatok igény esetén 

közlekednek.
Információ :+36 84 310 050

E-mail: ugyfelszolgalat@bahart.hu
www.bahart.hu

A Társaság a menetrend- és program-
változtatás jogát fenntartja!

Padlás Bisztro - különleges gasztro élmények Fonyódon
Megnyitott Fonyód legújabb étter-

me a Padlás Bisztro a Dísz téren, a 
Balaton Áruház harmadik emeletén. 
Páratlan panoráma fogad minket a 
teraszról, az éttermen belül pedig lát-
ványkonyha, modern ételek és egyedi 
belső design várja a vendégeket.

Asztalt szerdától vasárnapig lehet 
foglalni, akár a séf asztalánál is, ahol 
az ételkészítés minden mozzanata a 
szemünk előtt történik. A főszakács 
a főzés tudományát Anglia jobbnál-
jobb éttermeiben fejlesztette és az 
ott szerzett tapasztalatokkal most a 

Padlás Bisztro-ban kápráztatja el a 
különlegesebbnél különlegesebb ku-
lináris élvezetekkel a fonyódi vendé-
geket. Bárkinek érdemes kipróbálni 
azokat az újdonságokat, érdekessé-
geket, amelyeket csak itt kóstolha-
tunk a környékben. 

A térség borvidékének legjobb 
borait, Lamborghini kávét vagy li-
monádét kortyolgatva élvezhetjük 

a naplementét a teraszról, vagy az 
egyedi belső designban elmerülve 
kóstolhatunk meg olyan nem szok-
ványos ételeket, mint a vizitormás 
rizottót vagy a mangalica tarját le-
csókrémmel. Júliustól dél és fél há-
rom között egyszerűsített “a la car-
te” ebéd menüvel várnak mindenkit. 
Fonyódiaknak Fonyód kártyával 20% 
kedvezmény a Padláson.

Nyitva tartás:
Szerda - Vasárnap: 12:00 - 22:00

Cím: Fonyód, Ady E. u. 5.
Telefonszám: 06-30/520-6910

www.facebook.com/padlasbisztro
instagram: @padlasbisztro
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Négy csillagot kapott a Panoráma strand a Kék 
Hullám Zászló Strandminősítésen

Parlagfű gyérítési kötelezettség

A Balatoni Szövetség 2019-ben 
is meghirdette a Kék Hullám Zászló 
strandminősítést, melyre ezúttal 35 
strand nevezett. Több olyan strand is 
megmérettette magát, amely eddig 
még nem vett részt a 
minősítésben, illetve volt 
néhány olyan is, amelyik 
idén - a jelenleg is fo-
lyó felújítási, fejlesztési 
munkálatok miatt- kima-
radt a versenyből.

A helyszíni bejárások 
- az iskolai tanítási szü-
net kezdete után- 2019. 
június harmadik hetében 
zajlottak az értékelésbe 
bevont partnerek, szer-
vezetek képviselőinek 
részvételével.

A Balatoni Szövetség képviselőin kí-
vül a Nők a Balatonért Egyesület, a Ba-
latoni Turizmus Szövetség, a Balatoni 
Kör, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, 
valamint a Somogy Megyei Kormány-
hivatal Népegészségügyi Főosztályá-
nak munkatársai helyszíneltek még a 

strandokon. Segítette az értékelést a 
Kerékpáros Magyarország Szövetség 
képviselője, aki a kerékpárosok szá-
mára fontos szempontokat figyelte a 
strandokon.

Idén négy különdíj került kiosztás-
ra: a Balaton Legjobb Szabadstrandja, 
a Balaton Családbarát Strandja, a 
Balaton Kerékpáros-barát Strandja, 
valamint a Balaton Legsportosabb 
Strandja.

A minősítés során a bizottság vizs-

gálta a parkolási viszonyokat, a vizes-
blokkok állapotát, tisztaságát, a strand 
akadálymentesítésének szintjét, a kör-
nyezet állapotát, a játszóterek minősé-
gét, árnyékoltságát. Figyelembe vették 

a sportolási lehetősé-
geket, de a gyerekbarát 
szempontokra (pelen-
kázó, családi öltöző) is 
odafigyeltek. Vizsgálták 
a strandi vendéglátóhe-
lyek kínálatát és egyéb 
szolgáltatásokat (WIFI, 
értékmegőrző stb.).

Idén - az elmúlt évek-
hez hasonlóan- újra egy-
től öt csillagig kaptak 
értékelést a nevezett 
strandok, ezzel is jelezve 
a fürdőhely színvonalát.

A fonyódi Panoráma strand négy 
csillagot kapott, a zászlót és az elis-
merő oklevelet Kristóf Györgyné, a Vá-
rosüzemeltetés ügyvezető igazgatója 
vette át Balassa Balázstól, a Balatoni 
Szövetség elnökétől.

              szerkesztőség

Magyarország Kormánya különö-
sen nagy hangsúlyt fektet a parlagfű 
fertőzöttség visszaszorítására és a 
megelőzésre. A parlagfű elleni vé-
dekezés hatékonyságának növelése 
érdekében, közfoglalkoztatás kere-
tében a Belügyminisztérium 2012. év 
óta koordinálja a parlagfű-mentesíté-
si tevékenységet. 

Az Agrárminisztérium szakmai 
javaslata alapján 2019. évben is öt 
ütemben zajlik a védekezés. A máso-

dik kaszálási ütem időpontja 2019. 
július 1-5. között volt. Tekintettel a 
közfoglalkoztatási programok kere-
tében végzett parlagfű-mentesítési 
tevékenység korábbi éveinek pozitív 
tapasztalataira, az Agrárminisztéri-
um 2019. július 1-7-ig Parlagfű-men-
tesítési hetet hirdetett.

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra 
is, hogy a földhasználó köteles az 
ingatlanon a parlagfű virágbimbójá-
nak kialakulását megakadályozni, és 

ezt követően ezt 
az állapotot a ve-
getációs időszak 
végéig folyamato-
san fenntartani.

A parlagfű el-
leni védekezéssel 
kapcsolatban ko-
rábban meghatá-
rozott június 30-i 
határidő eltör-

lésre került, ennek eredményeként 
a földhasználóknak folyamatosan 
kötelező megakadályozni, hogy te-
rületükön a parlagfű növény virág-
bimbós állapotba kerülhessen. Az 
Agrárminisztérium tájékoztatása 
szerint a leírtakra tekintettel a par-
lagfű fejlettségétől függően ható-
sági ellenőrzésekre is bármikor sor 
kerülhet. A jogszabályi módosítást a 
növény életciklusához való igazodás 
indokolta, hiszen megjelent hazánk-
ban a parlagfűnek egy olyan alfaja 
is, amely kedvező időjárási körül-
mények között korábban virágozhat. 
Az ellenőrzéseket kiterjesztették az 
egész szezonra, mert a szélsőséges 
időjárás és a klímaváltozás miatt a 
parlagfű virágzási időszaka hektiku-
san változhat.

A szakemberek a földek ellenőrzé-
sét helikopterrel és földi felderítéssel 
évente több millió hektáron végzik.
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Szúnyogírtás: lehetne hatékonyabb?

Csonka „Pici” fonyódi közönség előtt

Az elmúlt időszakban, mint minden 
szezonban, fokozottan témát szolgál-
tatnak a moszkítók, hiszen sok kelle-
metlenséget okoznak, nem csak az 
esti órákban, hanem sok esetben már 
napközben is. Számos észrevétel, 
reklamáció érkezett az önkormány-
zathoz is, azonban a szúnyoggyérítés 
nem önkormányzati feladat! 

„Az önkormányzatnak annyi sze-
repe van, hogy mi területarányosan 
fizetjük a hozzájárulásunkat. A Bala-
toni Szövetség égisze alatt történik a 
szúnyogírtás, a Katasztrófavédelem 
közreműködésével, ami állami támo-
gatásból és önkormányzati önerőből 
valósul meg.” - tisztázta a félreértése-
ket Hidvégi József.

A polgármester szerint problémát 
okoz a nádasok terjedése is, hiszen 
ez kiváló táptalajt jelent a szúnyo-
goknak. Fonyód külterületén különö-
sen jelentős nádas terület van, saj-
nos ez a vízpartokon is egyre inkább 
tapasztalható. 

Ki ne ismerné Csonka Andrást, a 
kilencvenes évek közkedvelt soroza-
tából, a Família Kft-ből, amely epi-
zódjaival sokunknak okozott örömöt. 
Húsz év után is szívesen nézünk újra 
egy-egy részt, mert a szereplők sze-
rethetők, minden van benne; humor, 
szerelem, csínyek. A helyzetek olykor 
extrémek, máskor úgy érezzük, akár 
velünk is megtörténhetnek. 

A színész, műsorvezető becenevét 
is a sorozatnak köszönheti, a produ-
certől kapta induláskor. Mint elmond-
ta, a „piciséget” imádja, mert úgy érzi 
életben tart számára egy emléket, az 
embereket, akik körülvették, életének 
egy olyan szakaszát, amire szívesen 
emlékszik.

Mindenki így hívja, még a sajtó is. 
Színész édesapjáról, pályája ívé-

ről, énekesi, műsorvezetői sikereiről 
mesélt, énekelt is a közönségnek. 

Kiemelte gondolataiból azt, hogy 
mennyire fontosnak tartja az ehhez 
hasonló találkozókat, a közvetlenség, 
az interakció miatt. Az e fajta figye-
lemre úgy érzi nagy szüksége van, 

Zömmel biológiai írtást végeznek 
a szakemberek, ez azonban a nyara-
ló vendégek és a helyiek szerint sem 
elég hatékony. A kémiai gyérítés talán 
hatásosabb lehetne, ebbe azonban 
az önkormányzatnak nincs beleszó-
lása, így a település önmagában nem 
tud hatásosabban védekezni.

Június közepén jelentette be Gu-
lyás Gergely, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter a Kormányinfón, 
hogy több forrás jut erre a feladatra.

„A kormány 
p lusz fo r rásokat 
biztosít a Belügy-
minisztérium ren-
delkezésére annak 
érdekében, hogy a 
szúnyoggyérítésre 
rendelkezésre álló 
források semmi-
lyen tekintetben 
ne képezzék aka-
dályát a hatékony 
szúnyogirtásnak” 

- közölte Gulyás Gergely. Hozzátette, 
hogy nincs felső korlát, annyit költe-
nek irtásra, amennyit megkövetel a 
jelenlegi invázió.

Azt is figyelembe kell azonban ven-
ni, hogy a hűvös és csapadékos má-
jus, valamint a zivatarokkal tarkított 
forró június mind-mind kedvezett a 
szúnyogok számára. 

            szerkesztőség

ez másféle visszacsatolást jelent, 
mint egy előadás a színpadon, mert 
ott, ha vége a műsornak, a színész 
megy az öltözőbe, büfébe, a néző pe-
dig haza. Itt lehet kérdezni, reagálni, 
aláírást kérnek, az is előfordul, hogy 
megsimogatják. Ez az erő képes Őt 
pályán tartani -, így fogalmazott.

A fonyódi közönség érezte a szí-

nészből áradó természetességet, 
olyan közvetlenséggel kérdezték, 
mint egy régi ismerőst.

Ami a Galériában zajlik ilyenkor, az 
leírhatatlan - hangulat, energia, ami-
re továbbra is igénye van az odajá-
róknak... 

          Mellory
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Ahogy a Testvérvárosi Parkban is
olvashatjuk: összetartozunk!

Az Úrnapja katolikus főünnep az 
Eucharisztia tiszteletére, teljes nevén 
az Úr Testének és Szent Vérének az 
ünnepe. A húsvéti időt lezáró pün-
kösdvasárnap után két héttel tartják. 
Jellemzően körmenet kapcsolódik 
hozzá. A körmeneten 
négy virágokkal feldíszí-
tett oltárt állítanak.

Ezen az ünnepen, a 
szépen feldíszített temp-
lomunkban izgatottan 
várták az elsőáldozók a 
szentmisét. Zoltán atya 
kedves, gyermekek szá-
mára is érthető, de nagyon 
lélekemelő prédikációja 
a szülők és nagyszülők 
lelkét is felemelte ehhez 
a jelentős pillanathoz. Az 

Az Országgyűlés a nemzeti össze-
tartozás évének nyilvánította 2020-at, 
a trianoni békediktátum 100. évfordu-
lóját. 

A határozat kifejti: a parlament az 
alaptörvényben rögzített felelősségvi-
selés jegyében, a történelmi Magyar-
ország területét szét-
daraboló és a magyar 
nemzet harmadát idegen 
államok fennhatósága 
alá szorító, 1920. június 
4-én aláírt békediktátum 
100. évfordulójára em-
lékezve hozta döntését, 
„számot vetve e békedik-
tátum által okozott poli-
tikai, gazdasági, jogi és 
lélektani problémák máig 
tartó megoldatlanságá-
val, de egyben erőt merít-
ve a külhoni magyarság 
megmaradásba vetett 
hitéből és értékelve a 2010-ben meg-
kezdett határokon átívelő békés nem-
zetegyesítési politika eredményeit”.

Az Országgyűlés kimondta, támo-
gatja az anyaországban, a Kárpát-
medencében és a nagyvilágban élő 
magyarság körében olyan rendezvé-
nyek, megemlékezések szervezését, 
valamint oktatási anyagok és filmal-
kotások készítését, amelyek erősítik a 

2020 a Nemzeti Összetartozás Éve lesz! 

Elsőáldozás

magyarság országhatárok feletti ösz-
szetartozásának tudatát, önazonossá-
ga kifejezését és védelmét.

A parlament szorgalmazza a Kárpát-
medencei magyarság megmaradásá-
ért folytatott küzdelmeinek, valamint 
a magyarság kulturális, szellemi, tudo-

mányos, gazdasági és sportsikereinek 
bemutatását szolgáló kiállítások, kon-
ferenciák szervezését és ismeretter-
jesztő anyagok létrehozását.

A törvényhozók határozatukban 
kijelentették, támogatják az állami 
szuverenitás elvét és a nemzeti kö-
zösségek önazonossága iránti jogos 
igényeket egyaránt tiszteletben tartó 
új közép-európai együttműködés meg-

teremtését, amellyel a térség minden 
állama, nemzete és nemzeti közössé-
ge hasznára meghaladható a nemzeti 
kirekesztés, jogfosztás és korlátozás 
múltbéli öröksége.

A döntés indoklásában felidézik, a 
trianoni tragédiára történő emlékezés 

ezen formájára a Kárpát-
medencei Magyar Kép-
viselők Fóruma kérte az 
Országgyűlést.

„A trianoni trauma 
óta eltelt szűk évszázad 
alatt tragikusan megfo-
gyatkozott a magyarság 
az anyaországon túl, de 
a nemzeti együvé tarto-
zás érzése megmaradt” 
- fogalmazott a bizottság 
javaslatában. Aláhúzták 
ugyanakkor, hogy a ha-
tározattal nem pusztán a 
trianoni tragédiára kíván-

nak emlékezni, hanem a térség népei 
felé tett új együttműködési ajánlat ré-
vén a közép-európai jövőt is szolgálni 
kívánják.

Fonyód Város Önkormányzata üd-
vözli a döntést, különös tekintettel 
határon túli, magyar lakta testvérte-
lepüléseinkre, Érsekújvár és Borszék 
városaira.

elsőáldozáskor ünnepélyes keretek 
között először járulnak a gyermekek 
az Úr oltárához, hogy arról a kenyér 
és bor színe alatt a mi Urunk Jézus 
Krisztus szent testét és vérét maguk-
hoz vegyék. A szentáldozás a hívő 

emberek számára a legnagyobb ke-
gyelem-, és öröm forrása.

A szentáldozás segít a jóra való tö-
rekvésben, segít megszabadulnunk a 
bűntől, a rossz szokásainktól, erőt ad 
a kísértésben, erőt ad a másik ember 

elfogadására, az egység-
re, hiszen egy kenyérből 
és egy kehelyből részesü-
lünk.

Továbbra is kísérnünk 
kell gyermekeinket hitük 
elmélyülésében, és ami 
néha még nagyobb fel-
adat, példát kell mutat-
nunk ebben, hiszen sze-
mélyes példánkkal tudjuk 
a legjobban tanítani őket!

     Dr. Kraliczky Antalnéfotó: Kajetán Jácint
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Bőrünk felületén a 
faggyúmirigyek a szőr-
tüszők kivezető nyílása 
mellett helyezkednek 
el. A faggyú- és a verej-
tékmirigyek váladéka 
keveredik a bőrön, majd 
vékony védőréteget al-
kotva megvédi azt a 
kiszáradástól és a mik-
robák okozta fertőzé-
sektől.

Akne vagy más né-
ven pattanás akkor jön létre, ha a 
bőrben található faggyúmirigyek 
kivezetőnyílása eltömődik és begyul-
lad. 

Ezt okozhatják hormonváltozások, 
főleg serdülőkorban. A fokozott elsza-
rusodás emellett a nyílás elzárásával 
elősegíti a mitesszerképződést is.

Allergiás reakció jele is lehet az 
akne kialakulása. Vegyszerek, kozme-
tikumok, sőt napfény hatására a szer-
vezet túlzott válaszreakciója eredmé-
nyeként is megjelenhet. Mozgás- és 
levegőhiány, zsíros, fűszeres ételek 

Zsíros, pattanásos bőr kozmetikai kezelése

fogyasztása, a környezet szennyező-
dése, valamint a stresszhatások is 
mind elősegítik a kialakulását.

A szervezeten belüli anyagcsereza-
varok, máj-, epe-, gyomorbetegségek, 
székrekedés, fogszuvasodás, vérsze-
génység, hormonzavar, B-vitaminok 
hiánya is kiváltó okok közé sorolhatók.

Az ALISSA PURE SKIN kezelésünk 
erős gyulladáscsökkentő hatású, 
csökkenti az akne kialakulását, nor-
malizálja a faggyútermelődést, a fagy-
gyúmirigyek működését, kiegyenlíti a 
bőr PH értékét. A kezelés után a bőr 

megnyugszik, sokkal simább tapintá-
súvá válik, nem lesz zsírosan fénylő. A 
kezelés ára: 14.900 Ft (70 perc)

Természetesen segítünk összeállí-
tani a bőrtípusodnak megfelelő otthoni 
bőrápoló kozmetikumokat is. Szeretet-
tel vár Varga Lilla kozmetikus. 

Információ, bejelentkezés:
Dermisz Professzionális Kozmetika 

és Fényesztétikai Kezelőszalon
Fonyód, Ady Endre u. 7. 

06 30/267-9371
www.dermiszkozmetika.hu
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Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Piac

Piac

Báthori utcai strand

Múzeum

Múzeum

Vigadó tér

Árpád part

Vigadó tér

Kulturális Központ

FONYÓDI
PROGRAMOK

Július 19-től Augusztus 17-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Július 19. péntek

17 óra

Július 20. szombat
18 óra 

Július 26. péntek
18 óra 

Augusztus 2. péntek
17 óra 

Augusztus 2-3. péntek, 
szombat 

Augusztus 8-11.
csütörtöktől vasárnapig

Augusztus 10. szombat 
10 óra 

Augusztus 17. szombat 
9 óra 

Augusztus 16. péntek
17 óra 

Augusztus 9. péntek
18 óra 

Július 28. vasárnap 

Július 26-27. péntek, 
szombat 

Július 28. vasárnap
18 óra 

Augusztus 2. péntek
18 óra 

Augusztus 4. vasárnap 

Július 19-20. péntek, 
szombat 

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

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

Veress Ábel zongorakoncertje

Hal és Petyek Napok (részletek a 19. oldalon)

Fent Győző festőművész és Kajetán Jácint fotográfus kiállítása

Retro Balaton (részletek a 19. oldalon)  

Bélatelepi Nap

Klasszikus zenei koncert

Bajusz István és unokája kiállításmegnyitó

Dr. Lévay Péter zongorakoncertje

X. Fonyódi Sörfesztivál (részletek a 19. oldalon)

Fonyódligeti Nap

RockBalaton (részletek a 20. oldalon)

Bélatelep 125 éves, jubileumi ünnepség és kiállítás

Fonyódi Kutyafesztivál

Bornai Tibor énekes, zeneszerző, dalszövegíró,
előadóművész önálló estje

Variációk selyemre és ékszerekre kiállításmegnyitó
Kiállítók: Juhász Zsuzsa selyemfestő és Stancz Alíz ékszerkészítő Érsekújvárról  

Helyszínek:
Árpád part (Fonyódliget); Báthori utcai strand (Bélatelep); 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

Kulturális Központ

Kutyás fürdetőhely
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Nemzetközi siker

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Piac

Piac

Múzeum

Múzeum

Árpád part

Vigadó tér

Kulturális Központ

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
Alsóbélatelep, Szent Anna kápol-

na: 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

július 21. vasárnap 9:30
istentisztelet

augusztus 4. vasárnap 9:30
úrvacsorás istentisztelet

augusztus 18. vasárnap 9:30
istentisztelet
                   

a protestáns templomban
(József u. 21.)

Házi bibliaórák nyáron szünetelnek.

Ökumenikus Kulturális Estek  a  Mú-
zeumban szeptemberben folytatódnak.

Református Istentiszteletek
rendje

Istentiszteleteinket Fonyódon a 
Sipos-hegy oldalában (József u. 
21.) az evangélikus testvérekkel 
közös Protestáns templomban 
tartjuk vasárnap délelőttönként 

11 órától.

Nyáron a bibliaórák és
imaóra szünetel.

Nyitott templom 2019 nyarán 
egy-egy szombaton a Protestáns 
templomban, Fonyódon (július 

27, augusztus 24.).

Kulturális Központ

Kutyás fürdetőhely

A Palonai Magyar Bálint Általános Iskola tanév
kezdési információi
2019.08.28-29. 9.00-17.00 tankönyvosztás
Helyszín: Iskola technika terme
Kérjük, hogy a gyerekek felnőttel együtt vegyék át a könyveket, mert alá kell írni az átvételi elismervényt!
2019.09.01. 17.00 Tanévnyitó ünnepély
Helyszín: Iskola szabadtéri színpad
2019.09.02. Első tanítási nap, szülői értekezlet a 1. évfolyamosok szüleinek.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 
Kérjük Önöket, hogy a hulladékszállítási napokon a 

hulladékot legkésőbb reggel 7 óráig szíveskedjenek 
kihelyezni a tárolóedényekbe az ingatlanok elé elszál-
líttatás céljából! 

Együttműködésüket köszönjük! 
PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2019 májusában került megrendezésre a XV. Magyar 
Zene Fesztivál nemzetközi zenei verseny Bukarestben, 
ahol Veress Ábel a legkiemelkedőbb zongoristaként 
a fődíjat, a Cziffra György tehetségdíjat vehette át 
Balázs János zongoraművésztől. Ábel a díj mellé egy 
koncertturnét is nyert, mely keretein belül négy nagy-
városban fog szólóestet adni, illetve egy budapesti 
zenei feszti-
válon is fellép 
majd. Ezúton 
g r a t u l á l u n k 
Ábelnek, akit 
július elején 
felvettek a bu-
dapesti Liszt 
Ferenc Ze-
n e m ű v é s z e t i 
Egyetem zon-
g o r a m ű v é s z 
szakára. 
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Júniusi nagy melegben...

A Szociális Központ hírei

„Nyár van! langy szellő hordja széj-
jel A mámorító illatot…” Czóbel Minka

Az év feléhez érkezve sok szere-
tettel köszöntöm a 2019-es évben 
belépő 12 új tagunkat: 
Lalusné Oláh Terézt, Erdei 
Barnabást, Szabó Mártát, 
Fejes Anikót, Fürst Józse-
fet, Olti Juditot, Kertész 
Sándort, Horváth Ágotát, 
Horváth Lászlót és pár-
toló tagjainkat: Cseri Pé-
ternét, Molnár Ritát, Percz 
Jánost. Kívánom, érezzék 
jól magukat közöttünk, 
javaslataikkal, a programokon való 
részvételükkel gazdagítsák az egye-
sületünk életét! 

Elérhetőségünk:
fonyodi.oregdiakok@gmail.com, 

0630/411-2796.
Köszönöm Máté Jánosné Kasza 

Évának, aki 1968-ban végzett a C 
osztályban, hogy  az előző évekhez 

hasonlóan jelentős összeggel támo-
gatta az egyesületünket. 

Júniusban ellátogattunk a „Me-
gyünk Gyugyra búcsúba” hagyomány-
őrző rendezvényre, ahol    tagjaink 

közül többen szerepeltek. 
Helytörténeti sétán  Varga István 

vezetésével  a régi Fonyód életét, 
épületeit ismertük meg. Először a  
Nagyboldogasszony római katolikus 
templom történetét hallgattuk meg, 
majd megcsodáltuk  Róth Miksa 
üvegablakait, Siess Zsuzsa ikonjait 
és a buzsáki hímzéssel díszített ol-

Június hónap is eseménydúsan telt 
a nappaliban. Kirándulást szervez-
tünk az Esküvő kiállításon megismert 
dr. Héjja Magdolna által üzemelte-
tett Sissi ruháit bemutató kiállításra, 
Lengyeltótiba. Magdolna szalonja az 
esküvői és estélyi ruhák kölcsönzése 
mellett foglalkozik Sissi ruháinak el-
készítésével is. A kiállításon gyönyörű 
ruhaköltemények láthatók.

Megszervezésre került az idei első 
halas-kolbászos délután, időseink jó 
kedvvel és jó étvággyal falatoztak Bé-
latelepen.

Megünnepeltük Margitjainkat, 
Gyöngyikét és Juci nénit születés-
napjuk alkalmából köszöntöttük egy-
egy csokor virággal.

Július hónapban kirándulást terve-
zünk Andocsra, bízunk a szép időben.

Szolgáltatásainkat bemutató cikkso-
rozatunkban ezúttal a Jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást mutatjuk be pár 
szóban.

A saját otthonukban élő, egészségi 
állapotuk és szociális helyzetük miatt 
rászoruló, a segélyhívó készülék megfe-
lelő használatára képes időskorú, vagy 
fogyatékos személyek, illetve pszichiát-
riai betegek részére, az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishely-

tárterítőket. Rövid séta után a pro-
testáns templomba érkeztünk, ahol 
szintén érdekes  adatokat tudtunk 
meg a református és az evangélikus 
hitközség életéről.  A  Fő utcán sétál-

va megeredt az eső, így 
az óvoda felújítás alatt 
levő falai között fejeztük 
be a tartalmas sétát. 

Szőlősgyörökben a  
Művésztelep megnyitó-
ján a Balaton Vox kórus 
műsora nyűgözött le ben-
nünket.  Somogyváron a 
Szent László Napok kere-
tében több tagunk alkotá-

sa is bemutatásra került a Széchenyi 
kastélyban megrendezett kiállításon. 
Megtisztelő volt számunkra, hogy a 
Chilében élő Zahorán Ákos (gróf Szé-
chényi Imre dédunokája)  is részt vett 
a megnyitó ünnepségen. 

Szép nyarat kívánok minden ked-
ves olvasónak!

        Németh Julianna

zet elhárításának céljából nyújtott szol-
gáltatás. Segítségével fenntarthatók a 
biztonságos életvitel feltételei, krízis-
helyzetben lehetőséget nyújt az ellátást 
igénybe vevő személynél történő gyors 
megjelenésre, és segítségnyújtásra. A 
helyszínen történő haladéktalan megje-
lenés, a segélykérést kiváltó probléma 
megoldására azonnali intézkedés meg-
tételére, szükség esetén egészségügyi, 
vagy más szociális ellátás kezdeménye-
zésére van lehetőség. A szolgáltatás té-
rítési díj fizetése mellett vehető igénybe.

Az igényléssel, valamint a jogosult-
sággal kapcsolatban Vass Lajosné, 
Magdi ad bővebb tájékoztatást az ér-
deklődőknek személyesen (munkanapo-
kon 8.00 és 16.00 között), illetve telefo-
non: 85/560-212.

Megtisztelő meghívásnak tettünk 
eleget az elmúlt hónapban. Fonyód vá-
ros testvérvárosa, Érsekújvár hívta meg 
Intézményünket előadóként egy konfe-
renciára, melyet június 13-án tartottak. 
A konferencia az egészségügy és a szo-
ciális szolgáltatók együttműködését, 
illetve az együttműködési lehetősége-
ket igyekezett bemutatni, több ágazat 
meghívása mellett, az idősellátás terü-
letén. A konferencia szervezői rendkívül 
kedvesek és barátságosak voltak, igazi 

jó kapcsolat alakult ki a néhány együtt 
töltött óra alatt. Fonyódra augusztus 
hónapban látogatnak el, természetesen 
meginvitáltuk őket Intézményünkbe is.

Az Intézmény által biztosított szol-
gáltatások színvonalas nyújtása érde-
kében részt vettünk „A jövő nemzedé-
kének segítői – az óvodai és iskolai 
szociális segítők mindennapjai a gya-
korlatban” című két napos konferenci-
án Pécsett. Az elhangzott előadások 
és a kapott információk, jó gyakorla-
tok és az elmúlt egy év tapasztalatai 
mentén kívánjuk nyújtani a szolgálta-
tást a jövő tanév során.

    F.A.
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Czink Jánosné Ancsa néni 1944. 
július 29-én Nasvad községben, akkori 
Csehszlovákiában született. 1947-ben 
került szüleivel és testvéreivel Magyar-
országra Szulok községbe. Az általá-
nos iskolai tanulmányait is itt folytatta, 
majd 1959-ben a Szigetvári Zrínyi Mik-
lós Általános Gimnázium tanulója lett, 

ahol 1963-ban végzett, majd ezután 
képesítés nélküli óvónőként Homok-
szentgyörgyre került. Közben 1964-től a 
Soproni Óvónőképző Intézet kaposvári 
kihelyezett levelező tagozatán folytatta 
tanulmányait, ahol 1966. június 28-án, 
okleveles óvónő lett.

1966-ban életének két fontos, meg-

Búcsúzó

Sacravia Színház 2019 nyarán is! 

határozó állomásához érkezett: febru-
árban férjhez ment Czink Jánoshoz, és 
már, mint vezető óvónő dolgozott to-
vább az akkori 2 csoportos óvodában. 

1973. augusztus 16-án pályázat út-
ján a Fonyódi Napköziotthonos óvodá-
ba került, mint beosztott óvónő, majd 
1979-ben vezetővé választották függet-
len munkáltatói jogkörrel, később 2 tag-
óvodát is csatoltak az irányítása alá. A 
munkaköri teendőket a legjobb tudása 
szerint igyekezett jól végezni, amiért el-
ismeréseket is kapott. 1999-ben 55 éve-
sen öregségi nyugdíjba ment. A nyugdíj 
mellett még 5 évet dolgozott, amihez 
ereje, egészsége és munkaszeretete is 
hozzájárult.

2004-ben 41 éves munkaviszonnyal, 
nehéz szívvel végleg elköszönt a gye-
rekektől, munkatársaktól, szülőktől. Az 
óvoda volt az élete, hivatása, sok-sok 
kisgyermeket nevelt, tanított, készített 
fel az életre, emellett munkatársai szá-
mára példát mutatva a kitartásra, preci-
zitásra, fegyelmezettségre.

2016. tavaszán a soproni Nyugat- 
magyarországi Egyetem Benedek Elek 
Pedagógiai Kar jóvoltából 50 éven át ki-
fejtett értékes szakmai tevékenységéért 
díszoklevelet, aranyoklevelet vehetett 
át. Nyugdíjas éveiben is tisztelettel, sze-
retettel érdeklődéssel vették körül volt 
munkatársai, kollégái, szülők, barátok, 
és a mára már felnőtté váló gyerekek, 

A színházhoz három dolog biz-
tosan kell: a színpad, a színész és a 
közönség. A múlt nyáron minden hét-
végén együtt volt a „szent háromság” 
Fonyódon a Várhegyen, a Fő utca 10. 
szám alatt. 

Igazi közösség kovácsolódott ösz-
sze a Sacravia Nyári Színházban az 
előadások előtt, alatt és után. Ezért 
kérem, engedjék meg, hogy a követke-
zőképpen szólítsam meg Önöket!  

Kedves KÖZÖSSÉGÜNK! 2019. júli-
us 4-től ismét felgördül a függöny a 
Sacravia Nyári Színházakban! 

Az idei szezonban is változatos 
és különleges programokkal várjuk a 
vízparti pihenés után az igényes ki-
kapcsolódást kedvelőket. A színház 
mellett szabadtéri mozi is helyet kap a 

akiknek óvodai nevelését szeretettel, 
körültekintően végezte. Mindig számít-
hattak rá az óvodai dolgozók, gyerekek, 
ünnepekkor, jeles napokon szívesen lá-
togatott el közéjük és osztotta meg a 
több évtizedes élményeit, tapasztalata-
it, mely számára, ahogy ő fogalmazott: 
„nagyon jó érzés volt”. Két fiú gyermeke 
született. Gyermekei 5 unokával aján-
dékozták meg, haláláig szerető férjével, 
családja körében aktívan töltötte napjait.  

         Szántó Andrea

Zsuzsi versével is búcsúzunk Ancsa 
nénitől, melynek címe:

Repüljetek angyalok!

Szeretett Ancsa néni emlékére
Fenn az égen sok szép csillag,
és felette száz csoda.
Szemünk nem lát oly magasra,
lehet ott egy palota.
Palotában mennyi angyal,
hetvennégy vagy millió?
Nem tudjuk itt lenn a földön,
hogy odafent milyen jó!
Repüljetek szép angyalok:
anyák, apák, gyerekek.
Idelentről rátok nézünk,
ott leszünk majd veletek.

  Némethné
  Fodor Zsuzsanna

Palonai Magyar Bálint Általános iskola 
udvarán épített színpadon. A különle-
ges hangulatú szabadtéri moziban vi-
lágpremierekre hívjuk a műfaj kedvelő-
it! Elsőként A Pókember: Idegenben c. 
filmet vetítettük, ami július 4-én debü-
tált a mozikban. Fonyódon a Los Ange-
les-i bemutatóval egy időben láthattuk 
ezt a fantasztikus kalandfilmet. 

18 órakor kezdődnek a gyermek-
színházi előadások és gyermekprog-
ramok. Többek között: a Kisvakond c. 

bábjáték, A Tücsök és hangya bábkon-
cert, Vidám népmesék táncházzal stb.

A felnőtt előadásokra 20.30-kor 
kerül sor. Változatos programokkal: 
gasztroszínházi esttel, klasszikus 
színdarabokkal, jazz és komolyzenei 
koncertekkel, vígjátékokkal szeret-
nénk emlékezetesé tenni a nyári esté-
ket. A fellépők nevében is tartalmas 
időtöltést kívánunk és szeretettel vár-
juk Önöket Fonyódon a Balaton kilátó-
ja városában! 

Bővebb információkkal, a progra-
mok részletes leírásával, friss hírek-
kel a www.sacravianyariszinhazak.hu 
weboldalunkon valamint a Facebook 
oldalunkon készséggel állunk rendel-
kezésére!

            Major Róbert
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Bemutatjuk: dr. Bella Gábor
Új gyermekorvosa van a Fonyódi 

Gyógyintézetnek: július elsejétől 
kezdett praktizálni városunkban 
dr. Bella Gábor. Debrecenben vé-
gezte az orvosi egyetemet, majd 
az ottani baleseti sebészeten he-
lyezkedett el. A kilencvenes évek-
től a gyógyszeriparban dolgozott, 
húsz éve Balatonbogláron él. Két 

nagylánya van, akikkel nagyon 
szeretik egymást. Tanulmányai 
során is a gyerekgyógyászat volt 
a kedvenc területe, ezért aztán 
gyermekorvosként folytatta pályá-
ját a nagykanizsai Dorottya Kórház 
gyermekosztályán. A gyerekgyógy-
ászati szakvizsgára készülve meg-
ismerte Pécset, Zalaegerszeget, 
majd a közelmúltban megpályázta 
a fonyódi álláshelyet. Így lett dr. 
Bella Gábor az új, állandó gyer-
mekorvos településünkön és Bala-
tonfenyvesen is.

- Hogyan került Fonyódra? 
- Gyógyszercégek képviseleté-

ben végzett feladataim alkalmával 
már korábban megismertem az it-
teni csapatot és engem is ismertek 
már itt. Tudtam, hogy nagyon jó 
munkatársak vannak, orvosok, asz-
szisztensek és védőnők egyaránt. 
Egymást segítik, ami nagy előnye 
ennek a munkának, szemben pél-
dául egy kistelepülés háziorvosi 
praxisával. Kitűnő az infrastruktu-
rális háttér. Amikor hallottam, hogy 

Fonyódon gyermekorvost keresnek, 
megpályáztam és megkaptam a bi-
zalmat. A Semmelweis-nap volt az 
első munkanapom, ami szerencsés 
volt bemutatkozás szempontjából. 
Nagyon örülök, hogy a Balatonnál 
élhetek két évtizede. Hosszú táv-
ban gondolkodom, tartósan szeret-
ném ellátni itt a hivatásomat. 

- Mit gondol a gyermekorvosi 
hivatásról? 

- A gyermekorvosi szakellátás jó 
minősége meghatározó számom-
ra. A betegellátásban nem csak a 
gyógyítást tartom fontosnak, az 
ugyanis már az utolsó fázis. Fon-
tosnak tartom a prevenciót, a szű-
rést, megelőzést, életmódi taná-
csokat. A gyermeket a családban, 
környezetében szemlélve, a szülők-
kel együttműködve, az ő segítsé-
gükkel kell megfelelő módon ellát-
ni, a jövőjüket biztosítani.  

A legszebb hivatások közé azok 
tar toznak, amelyek a gyermekek-
kel foglalkozhatnak. Nem csak az 
orvosi pályára gondolok, hanem 
akár a pedagógusokra, legyen szó 
tanítóról, vagy óvónőről. Szülők-
kel, nagyszülőkkel, vagy olyanok-
kal beszélve, akik gyermekekkel 
vannak kapcsolatban, minden-
ki úgy látja, hogy a gyermekek a 
jövő! A gyermek a legfontosabb, 
az első, hiszen mi a gyermekeink-
ben élünk tovább. Ha cselekszünk, 

mindannyiunk jövőjéért cselek-
szünk! Ez a szemlélet, ez a mottó 
az, ami engem vezérel. 

- Milyen benyomásai vannak pár 
nappal azután, hogy munkába állt? 

- Nagy szerencsém és óriási se-
gítség számomra, hogy itt olyan 
munkatársam van, aki húsz éve a 
gyerekkörzetben dolgozik, név sze-
rint Bánhegyi Brigitta. Nagyszerű, 
mint ember és munkatársként is ki-
tűnő, örülök, hogy vele dolgozhatok! 

Szintén nagyon jó, ha kell, itt van 
fül - orr gégészeti szakrendelés, ha 
kell, van baleseti sebészeti szak-
ellátás, vagy éppen laboratórium, 
ezek óriási előnyt jelentenek, mert 
így még komplexebb, pontosabb és 
hatékonyabb a betegellátás. Egy-
kori munkahelyem, a Kanizsai Do-
rottya Kórház háttértámogatására 
is számíthatok, ha szükség lenne 
rá, akár szakmailag, akár a szemé-
lyes kapcsolatokra, amit szeretnék 
is hasznosítani munkám során.

Első munkanapjaimon nagyon jó 
érzés volt az, hogy akikkel eddig 
találkoztam, mindenkinél érdek-
lődést, nyíltságot, közvetlenséget 
tapasztaltam. A szülők különösen 
örültek annak, hogy újra állandó 
orvos van a gyermekorvosi rende-
lőben. A gyerekek pedig fantasz-
tikusak! Együttműködő, nyílt, ara-
nyos gyerekekkel volt szerencsém 
találkozni. Öröm értük dolgozni!

Gyermek háziorvosi
rendelés

Dr. Bella Gábor

Fonyód:
Hétfő: 12.00 - 15.00
Kedd: 08.00 - 11.00

Szerda: 08.00 - 11.00
Csütörtök: 09.00 - 12.00

Péntek: 09.00 - 12.00

Balatonfenyves: 
Kedd: 12.30 - 13.30

Szerda: 12.30 - 13.30
Péntek: 12.15 - 13.15
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Hal és Petyek Napok
Helyszín: Vigadó tér

X. Fonyódi Sörfesztivál 
Helyszín: Vigadó tér

ZENÉS ESTÉK

Retro Balaton
Újra Retro Balaton Fesztivál.

Egy időutazás ami, csak az emlékekről fog szólni. Azok a csodás kilencvenes évek!
WE LOVE 90’s   I   Jegyek: tixa.hu  I  Részletek: retro@fonyodinyar.com

Helyszín: Piac

Fonyódi Nyár - részletes programok

Július 19. péntek
18:00 Arcfestés
18:00 Madarász Ildikó, a Balaton Háziasszonya - 
   halas ételek kóstoltatása
21:00 Abba Show - Abba Slovakia
23:00 Balaton party retro party (Csiák László)

Július 26. Péntek:
Házigazda: BanDj
Peat Jr., Krisz Rudi, Shygys, Betty Love, 
Mr.President, Kozmix

Augusztus 2. péntek  
18:00 Arcfestés
18:00 BanDJ
20:00 Bud Spencer& Terence Hill emlékzenekar
22:00 Afric Simone
23:00 BanDJ

július 17.   Dísz tér 20:00  Mini Wolf-Ici pici 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 13.  Vigadó tér 20:00  Well Brass 
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.  Vigadó tér 20:00  Rio Bulizenekar
augusztus 17.  Vigadó tér 20:00  Mini Wolf-Ici pici kölyökparty, Lobo Latino olasz est

Július 20. szombat
18:00 Arcfestés, Bede Róbert gasztro show
19:30 Warm up  Dj.set
20:00 Csordás Tibi
21:00 Dj Szatmári feat Jucus
22:00 Regina
23:00 Balaton party retro party

Július 27. Szombat
Házigazda: Dj Tégla
Splash, Groovehouse, UFO, Ámokfutók, TNT
Dj.Náksi

Augusztus 3. szombat  
18:00 Arcfestés gyerekeknek
20:00 AB/CD
22:00 Zaporozsec
23:30 Balaton party sör party DJ.Fikidivel
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RockBalaton
A rockzene nagyágyúi ismét Fonyódra jönnek. 100% élő zene, 0% tátogás!

2019. augusztus 8-11.

Bérlet a HELYSZÍNEN NEM kapható !
14 éves kor alatt a rendezvény ingyenesen látogatható nagykorú kíséretében!

Email: info@rockbalaton.com
Telefon: 06-30/216-2078, 06-30/356-8677

2019.08.10. Szombat   
16:00 Don Gatto

18:00 AWS
 20:00 Karthago
22:00 Pokolgép

       
2019.08.11. Vasárnap    

16:00 Nemzeti Hang
18:00 Rudán Joe Band

20:00 Kárpátia
22:00 Kalapács

2019.08.08. Csütörtök 
16:00 Burnout
18:00 Dorothy
20:00 Ossian
22:00 Road

       
2019.08.09. Péntek 

16:00 Phoenix RT.
18:00 Apey and the Pea

20:00 Leander Kills
22:00 Depresszió
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Kegyes hazugság

Azért könnyű nekünk, mert van kinek hálát adni

A napokban épp a csillagászati ára-
kat nézegettem egy zöldséges stand 
kínálatán, amikor hirtelen eszembe 
jutott édesapám. Lelki szemeim előtt 
megjelent kissé görnyedt, szikár alak-
ja, amint Fonyódligeten, a házunk 
előtti zöldségesnél az árakat szemléli.

Július volt, 1976 nyara, igazi rekke-
nő hőség, melynek bizonyítékául pár 
napja már apám is rövid ujjú inget 
vett fel, és a meleg jégeralsó is vég-
re a szekrény mélyére került. A zöld-
ségesnél a dinnyétől az őszibarackig 
a gyümölcsválaszték széles skálán 
mozgott, akárcsak az árak, melyeket 
a külföldi nyaralóvendégek pénztárcá-
jához méreteztek. 

Édesapám naponta kiment a tér-
re, körbejárta a zöldséges standot, 
gyönyörködött egy kicsit a gusztusos 
gyümölcsökben, aztán hazajött anél-
kül, hogy bármit is vásárolt volna. Ha-
mar felfigyeltem erre a furcsa, lassan 
már szokássá váló viselkedésére és 
megkérdeztem, miért nem vesz soha 
semmit?

- Azért, kislányom, mert nagyon drá-
ga minden, a nyugdíjam meg nagyon 
kevés - hangzott az egyszerű válasz. 

Ahogy minden tanév vége, az idei 
sem múlt el változások nélkül. Az 
egyik, számunkra jelentős változás, 
hogy Horváthné Godó Mária (Marika 
néni), aki gyermekeimet már óvodás 
koruktól kezdve tanította, idén befe-
jezte az általános iskolában a katoli-
kus hittan oktatását. 

Marika néniről azt kell tudni, hogy 
nem egyszerűen hittantanára volt 
gyermekeinknek, de ő a Szent József 
Családközösség szíve, a gyermekes 
misék egyik fő szervezője, de bese-
gített már többször a Szent Gyermek-
ség Műve munkájában, valamint az 
idén indult elsőáldozási előkészítőben 
is, és sok egyéb szálon kapcsolódott 
gyermekeink keresztény neveléséhez.

Érthető tehát, hogy mikor ezt 
a hírt megtudtam, azon kezdtem 
töprengeni, hogy mivel lehetne ezt 
megköszönni neki. Mivel nem talál-
tam választ erre a kérdésre, ezért 

- Pedig mindig elhatározom, hogy 
meglepem magam pár szem francia-
barackkal, de a végén soha nem visz 
rá a lélek. Nem engedhetek meg ma-
gamnak ekkora luxust.

Összeszorult a szívem, ahogy hall-
gattam édesapám szavait, s már in-
dulni akartam a zöldségeshez, amikor 
leintett:

- Eszedbe ne jusson barackot ven-
ni! A torkomon akadna a falat, ha arra 
gondolnék, milyen sok pénzt adtál ki 
érte.

Napokig foglalkoztatott a dolog, 
míg egyik délután nagy titokban vet-
tem néhány szem franciabarackot. 
Boldogan vittem haza. Apám a tera-
szon ült, újságot olvasott.

- Ni csak, mit hoztam?! - tettem elé 
a gyümölcsöket. - Csehiben kaptam 
az egyik betegtől - tolult a számra 
azonnal a hazugság.

- Tartsa meg az Isten a jó szokását 
annak, aki adta! - mondta édesapám 
felcsillanó tekintettel. 

Ahogy átszellemült, boldog arcára 
pillantottam, egy csöppet sem bán-
tam, hogy hazudtam neki.

- Mosd meg, kislányom, aztán tedd 

kistányérra! - kérte, s én örömmel tel-
jesítettem kívánságát.

Aztán elővette bicskáját és áhítat-
tal hámozni kezdett egy szép nagy 
barackot. Most is előttem van a kép, 
ahogy apám üdvözült arccal eszi a 
hetek óta oly nagyon áhított gyümöl-
csöt. Szinte látom, amint az érett 
barack leve végigcsurog az állán. Em-
lékeim vetítővásznán oly élesen jele-
nik meg a mozdulat, ahogy elégedett 
mosollyal megtörli evés után a száját 
és a kezeit, mintha ma történt volna. 
Egy pillanatra elmosolyodom, aztán 
érzem, hogy a szívem ugyanúgy ösz-
szeszorul, mint akkor régen, s a sze-
mem sarkában megjelenő hívatlan 
könnycsepp lassan legördül arcomon.

A hazugságot, mely önkéntelenül 
hagyta el akkor az ajkam, ma sem 
szégyellem. Hihetetlen örömet sze-
reztem vele egy melegszívű, becsüle-
tes, idős embernek, aki hosszú, küz-
delmes, példamutató élete alkonyán 
sem engedhetett meg magának annyi 
könnyelműséget, mint amennyit né-
hány barack megvásárlása jelentett 
volna mindig lapos pénztárcájának.

   Lévay Mária

segítséget kértem a gyerekektől, 
mikor húsvét előtt sétáltam velük a 
gyermekkeresztútra. Az egyikük ezt 
mondta: „Természetesen egy misé-
vel, amit érte ajánlunk fel.” A másik 
pedig így szólt: „Ide meg kellene hív-
ni az összes hittanosát.” Így történt, 
hogy június 9-én, pünkösdkor az esti 
családos szentmisét érte ajánlottuk 
fel, neki köszöntük meg a munkáját. 
Ajándékképpen kapott tőlünk egy fü-
zetet, melybe a hittanosai írtak, raj-
zoltak egy-egy emlékeztetőt Marika 
néninek, valamint kapott egy virágot 
is, mert aki ismeri, tudja, hogy nem 
csak a gyermekek lelkét ápolta az el-
múlt években, de a kertjén is mindig 
meglátszott gondoskodó keze mun-
kája. A mise végén pedig egy rög-
tönzött agapéval vendégeltük meg a 
megjelenteket. 

Kívánjuk Marika néninek, hogy 
akárhol is folytatja munkáját, legyen 

benne annyi öröme, mint amennyit a 
gyermekeinknek okozott. Isten áldja 
meg érte!

           Kovács Balázs
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Ferbel Dominik karate eredményei

Átadták a fonyódi kajak-kenu pontot
A Fonyód Városi szabadstrand mel-

lett található, régi fonyódi vízitelep te-
rületén megvalósult, részben Európai 
Uniós, részben pedig önkor-
mányzati beruházás részeként 
egy vadonatúj csónakház, il-
letve számos eszköz (kajakok, 
sárkányhajók, lapátok, SUP-ok, 
mentőmellények, illetve GPS 
modulok és más kiegészítők) 
kerültek átadásra.

Az átadón beszédet mondott 
Hidvégi József, Fonyód polgár-
mestere, Móring József Attila, 
a térség országgyűlési képvi-
selője, Révész Máriusz, Aktív Magyar-
országért felelős kormánybiztos és 
Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu 

Ferbel Dominik a teljes tanév során 
kiegyensúlyozott, sikeres teljesítményt 
nyújtott karate versenyein. Az eredmé-
nyek között számtalan érmes helyezést 
olvashatunk az alábbiakban. 

• 2018.10.07. Szombathely Aréna 
Savaria 

16.Goju kupa 
9 éves Kata ezüst 

 Kumite arany 
• 2018.10.14.Láng sportcsarnok Buda-

pest 25.Kodomo kupa 
9 éves Kata ezüst 

Kumite arany
• 2018.11.03. WKF Karate Dikolimpia 

Szigetszentmiklós 
9 éves Kumite 5.hely 

• 2018.11.11. Tököl Goju kupa 
8-9 éves Kata ezüst 

Kumite bronz 
• 2018.12.10. Open shitu ryu 

international karate cup 
8-9 éves Kata ezüst 

• 2019.02.09. Dunaharaszti Halom 
kupa 

9 éves Kumite bronz. 

• 2019.02.16 26.Kodomo kupa Buda-
pest 

9 éves Kata bronz 
9 éves Kumite bronz 

• 2019.03.23 24.Széki kupa szekszárd 
10-11 éves Kumite bronz 

• 2019.03.31. 1Wkf Sun dome kupa 
ajka 

10 éves Kumite ezüst 
• 2019.04.15. Kakusei ob tököl 

Csapat Kata arany 
10 éves Kata bronz 

• 2019.04.27. Százhalombatta 
Fudokan ob 

10 éves Kata bronz 
 Kumite bronz 

• 2019.05.11. Zalaegerszeg Haru kupa 
10 éves Kata bronz 

Kumite ezüst 
• 2019.05.18. V. BALATON BUDO KUPA 

FONYÓD 
10 ÉVES KATA ARANY 

KUMITE BRONZ 
• 2019.06. 14. - 16. Arad Shito ryu 

Európa bajnokságon vett részt. Érmet 
nem szereztünk. 

Felkészítő edző: Somogyi Péter

Szövetség (MKKSZ) elnöke.
Balaton vízi turizmusának komplex fej-

lesztése című GINOP - projekt keretében 

összesen 7 vízitúra megállóhely (Siófok, 
Zamárdi, Balatonszemes, Fonyód, Keszt-
hely, Révfülöp és Tihany) újul meg.

A GINOP pályázati forrásból be-
szerzett korszerű túraeszközök hasz-
nálatával új szabadidős csoportok 

formálódhatnak, és egyben le-
hetőség nyílik a térség termé-
szeti és kulturális kincseinek 
felfedezésére, megismerésére 
is. Fontos elv, hogy a megál-
lóhelyek fejlesztésén keresztül 
a különböző jármódok (kerék-
páros, kézi hajtású vízi eszköz, 
lovas, természetjárás) közötti 
kapcsolat is fejlődjön. A pro-
jekt a Széchenyi 2020 program 
keretében valósul meg, amely-

ben a Balaton vízitúra megállóhelyei 
kerülnek fejlesztésre.

  forrás: Zenekor Kft. 
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Aktív június a Vagabundnál!
Tartalmas június: vízre szálltunk, 

megnyílt a tábor, elkezdődött a Junior 
Balaton Kupa és az RS Feva OB-n is 
szerepeltünk.

Június is aktívan telt a VA-
GABUND Vitorlás Sportegye-
sület számára. Kezdetét 
vette a nyári szünidő is, fel-
pezsdült az élet a Vízisport 
Központ környékén.

A viharokkal, heves eső-
zésekkel teli június kissé 
átírta a központban június 
első felére beütemezett 
programjainkat és extra fel-
adatok - terephelyreállítás, 
rendrakás, fertőtlenítés - elé 
állította csapatunkat és lel-
kes segítőinket. Ennek elle-
nére a Vízisport Központ zökkenőmen-
tesen fogadta látogatóit és táborozóit 
egész hónapban. Közben versenyzőink 
felkészültek a hónap előrehaladtával 

APRÓHIRDETÉSEK
Leanderek eladók! Tel.: 06-20/476-0746

•••
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

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.

•••
Eladó kanapé két fotellel, mosógép, 
férfi bőrkabát (XL), két csillár (ötágú), 
mélyhűtőláda (120 l-es), kávéfőzők, 
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: 06-20/886-4232

•••
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

közeledő megmérettetésekre. Június 
közepén Kaposvárról érkezett hozzánk 
népes gyermekcsapat a Somogy Me-
gyei Duráczky EGYMI és Kollégiumból, 

hogy közelebbről megismerkedhesse-
nek a Balatonnal, vízieszközökkel, első-
segélynyújtással. Látogatásuk a Csoda-
szarvas Iskolai Közösségi Programnak 

köszönhetően valósult meg. Június 
22-23-án Balatonmáriafürdőn, kupaso-
rozatunk első állomásán vettünk részt, 
a Junior Balaton Kupa - Nyugati Meden-

ce Ifjúsági Vitorlás Verseny-
sorozatán a VAGABUND 
Vitorlás Sportegyesület jól 
szerepelt. Mindkét hajóosz-
tályban - Open Skiff és RS 
Feva - indítottunk verseny-
zőket, legjobb eredményt 
Kocsis Gergő - Vörös Kiara 
kettőse érte el egyesületünk 
Fevájában, csupán néhány 
ponttal csúsztak le a dobo-
góról. Masszív felkészülést 
követően vettek részt a rá-
következő hétvégén meg-
rendezett RS Feva OB-n 

Balatonfüreden, a négynapos verseny 
során a 6. helyen végeztek sportolóink.

 VAGABUND
 Vitorlás Sportegyesület
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DR. CZINKNÉ TÓTH EMESE GABRIELLA

HIDVÉGI JÓZSEF

LEHEL LÁSZLÓ MAKKOS ZOLTÁN CSABAERDEI BARNABÁS

GYURINA MÁRIA GÁBOR - MOLNÁR BEÁTA EMÍLIA FARKAS GÁBORVAJDA TIBOR

POLGÁRMESTER 
ÉS KÉPVISELŐ-JELÖLTEK 

LISTÁJA FONYÓDON:

FONYÓDI 
POLGÁRI 
EGYESÜLET


